


Levante.
The Maserati of SUVs.
Maserati здавну називає свої автомобілі на честь найсильніших вітрів в світі. Все почалося у 1963 
році з легендарного Mistral. Потім з’явилися Ghibli , Bora та Khamsin. 

У 2016 році у лінійці автомобілів Maserati з’явився Levante. Вітер, який має таку ж саме назву, дме через 
Середземне море та може миттєво перейти від м’якого штилю до штормового. Позашляховик Levante 
має схожу природу, хоча його потужні сили завжди залишаються повністю під вашим контролем. 

Відповідаючи традиціям, Levante пропонує все, що ви очікуєте від Maserati - від легендарного звуку 
двигуна до легкого водіння на далекі відстані. У той же час його унікальні пропорції позашляховика, які 
гармонійно збалансовані з витонченими лініями та м’язистими формами забезпечують максимальні 
динамічні якості.

Ідеальне поєднання кращих ходових якостей та можливостей для бездоріжжя пропонує вибір 
бензинових двигунів V6 та V8, включаючи нову гібридну версію. 

В рамках нового модельного ряду Levante 2022 року представлені три ексклюзивні нові комплектації: 
GT, Modena та Trofeo.

Комплектація GT елегантно підкреслює оригінальну філософію Maserati grand touring та втілює 
в собі більш урбаністичний та сучасний дух бренду. Елегантні елементи комплектації витончено 
демонструють,  що означає подорожувати з комфортом на Maserati Levante.
Динамічне призначення Levante тепер стає ще більш явним в комплектації Modena, в той час як нові 
елементи дизайну, характерні для Trofeo, постійно нагадують вам, що приорітетом є продуктивність.

В екстер’єрі трьох нових комплектацій, новий логотип Maserati розміщений на капоті, а новий 
спеціальний значок для кожної комплектації, розташованиий над бічними вентиляційними отворами.
На задній стійці традиційний логотип Saetta замінений на логотип Trident, а на багажнику з’явився 
новий напис Maserati.
В інтер’єрі нового модельного ряду Maserati Levante 2022 року на підголівниках представлений   напис 
Trofeo та напис Maserati на 8,4-дюймовому безрамковому екрані HD, завдяки якому мультимедійна 
система Maserati Intelligent Assistant (MIA) зробить водіння ще більш інтуїтивним та захоплюючим.

Приготуйтеся до захоплюючого водіння на будь-якій місцевості з елегантністю та комфортом 
престижного грандтурера. Нова подорож почалася з позашляховиків Maserati. Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

Дані відповідають тестам, проведеним відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1151, оновленим станом на червень 2021 року. Перевірте доступність Maserati Connect MY22 у вашій країні.

Розміри та вага

Довжина
Ширина ( з боковими дзеркалами)
Ширина (без бокових дзеркал)
Висота (*)
Колесна база
Об’єм багажника
Об’єм паливного баку
Вага автомобіля в спорядженому стані

Двигун

Кількість циліндрів
Переміщення
Діаметр отвору
Хід поршня
Ступінь стиснення
Максимальна вихідна потужність
Швидкість при макисмальній потужності
Максимальний крутний момент
Швидкість при макисимально  
крутному моменті

Характеристики

Максимальна швидкість
Прискорення (0-100 км/год)
Гальмівний шлях (100-0 км/год)
Витрата палива (комбінований цикл)

CO2 викиди (низький цикл)

Витрата палива (низький цикл)

CO2 викиди (середній цикл)

Витрата палива (середній цикл)

CO2 викиди (високий цикл)

Витрата палива (високий цикл)

CO2 викиди (максимально цикл)
Регулювання

Витрата палива (максимально  
високий цикл)
CO2 викиди (комбінований цикл)

Трансмісія

Трансмісія

LEVANTE GT HYBRID

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

2250 - 4000 rpm

245 км/год
6.0 s

36 m

9.7 - 10.7 л/100 км

301 - 333 г/км

13.3 - 14.7 л/100 км

219 - 237 г/км

9.7 - 10.5 л/100 км

189 - 209 г/км

8.3 - 9.2 л/100 км

217 - 244 г/км
-

9.6 - 10.8 л/100 км

220 - 243 г/км

Автоматична 8-ступенева

LEVANTE MODENA

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 км/год
6.0 s

36 m

12.6 - 13.5 л/100 км

433 - 466 г/км

19.2 - 20.6 л/100 км

291 - 313 г/км

12.9 - 13.9 л/100 км

243 - 260 г/км

10.8 - 11.5 л/100 км

261 - 278 г/км
Euro 6D Final

11.6 - 12.3 л/100 км

284 - 304 г/км

Автоматична 8-ступенева

Euro 6D Final

LEVANTE MODENA S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2000 - 4750 rpm

264 км/год
5.2 s

34.5 m

12.1 - 12.8 л/100 км

437 - 443 г/км

19.3 - 19.6 л/100 км

274 - 293 г/км

12.1 - 13 л/100 км

231 - 247 г/км

10.2 - 10.9 л/100 км

246 - 263 г/км

10.9 - 11.6 л/100 км

272 - 288 г/км

Автоматична 8-ступенева

*Стандартна висота

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 км/год
4.1 s

34.5 m

14 - 14.6 л/100 км

492 - 503 г/км

21.7 - 22.2 л/100 км

327 - 339 г/км

14.5 - 15 л/100 км

272 - 285 г/км

12 - 12.6 л/100 км

286 - 299 г/км

12.6 - 13.2 л/100 км

317 - 330 г/км

Автоматична 8-ступенева

Euro 6D Final



Levante Modena



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/ua/uk/models/levante

