


Levante.
De Maserati van de SUVs.
De geschiedenis van Maserati wordt gekenmerkt door wagens die worden genoemd naar de krachtigste 
winden ter wereld. Dit begon in 1963 met de legendarische Mistral. Gevolgd door de Ghibli, Bora en Khamsin. 

In 2016 werd de Levante toegevoegd aan dit beroemde rijtje van Maserati. De wind met deze naam blaast 
door het hele Middelandse-Zeegebied en kan in een oogwenk overslaan van een uiterst kalme bries naar 
een stormwind. De Levante SUV heeft een soortgelijk karakter, ook al heeft u altijd perfect controle over zijn 
machtige krachten. 

Zoals het de echte Maserati Grand Touring-traditie betaamt, biedt de Levante u alles wat u van een Maserati 
verwacht – van een grommend reactievermogen tot een moeiteloze finesse op lange afstanden. Tegelijkertijd 
brengen de sierlijke lijnen en krachtige vormen die een dynamisch gedrag benadrukken evenwicht in de 
indrukwekkende SUV-proporties. 

De ultieme combinatie van on-road top-performance en of-road-capaciteiten biedt een keuze aan V6- en 
krachtige V8-dieselmotoren, inclusief de nieuwe hybride versie. 

Drie exclusieve nieuwe trims zijn geïntroduceerd in het nieuwe 2022 Levante assortiment: GT, Modena en 
Trofeo.

De GT-trim benadrukt op een elegante manier de oorspronkelijke grandtouring-filosifie van Maserati en 
belichaamt de urban en hedendaagse spirit van het merk. De elegante details van deze nieuwe trim tonen op 
een stijlvolle manier wat het betekent om met stijl in een Maserati Levante te rijden.
In de Modena-trim is het dynamische karakter van de Levante nog explicieter, terwijl de nieuwe en specifiek 
voor de Trofeo ontworpen design-elementen u er constant aan herinneren dat performance prioritair is.

Wat het exterieur betreft, introduceerden de drie nieuwe trims een nieuw logo van Maserati op de motorkap en 
een nieuwe en voor elke trim specifieke badge vlak boven de drie iconische luchtopeningen aan de zijkanten.
Aan de achterkant is het traditionele logo met pijl vervangen door een nieuw Drietand-logo op de C-stijl, 
terwijl een nieuw Maserati script verschijnt op de koffer.
Voor het interieur heeft het nieuwe 2022 Maserati Levante assortiment een vernieuwd Trofeo-logo op de 
hoofdsteunen en het nieuwe Maserati-script op het 8.4-inch HD-scherm zonder frame waarvan het Maserati 
Intelligent Assistant (MIA) multimediasysteem de rijervaring nog intuïtiever en spannender maakt.

Wees voorbereid op opwindende performance op elk terrein met de elegantie en het comfort van een 
prestigieuze Grand Tourer. De Maserati van de SUV’s start een nieuw avontuur.

Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

Deze gegevens verwijzen naar tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2017/1151, bijgewerkt in juni 2021. Controleer of MY22 Maserati Connect beschikbaar is in uw land.

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Lengte

Breedte (inclusief zijspiegels)

Breedte (exclusief zijspiegels)

Hoogte (*)

Wielbasis

Bagageruimte

Brandstoftankinhoud

Gemiddeld gewicht

MOTOR

Aantal cilinders en opstelling

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Compressieverhouding

Maximaal vermogen

Motortoerental bij max. vermogen

Maximumkoppel

Motortoerental bij maximumkoppel

PERFORMANCE

Maximum snelheid

Acceleratie (0 - 100 km/h)

Remafstand (100 - 0 km/h)

Brandstofverbruik (Gecombineerde cyclus)

CO2 emissies
 (Lagesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Lagesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Middelhogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Middelhogesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Hogesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Extra-hogesnelheidsfase)

Verordening

Brandstofverbruik (Extra-hogesnelheidsfase)

CO
2 emissies

 (Gecombineerde cyclus)

TRANSMISSIE

Transmissie

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 km/h

6.0 s

36 m

9.7 - 10.7 l/100 km

301 - 333 g/km

13.3 - 14.7 l/100 km

219 - 237 g/km

9.7 - 10.5 l/100 km

189 - 209 g/km

8.3 - 9.2 l/100 km

217 - 244 g/km

Euro 6D Final

9.6 - 10.8 l/100 km

220 - 243 g/km

Automatisch 8 versnellingen

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 km/h

6.0 s

36 m

12.6 - 13.5 l/100 km

433 - 466 g/km

19.2 - 20.6 l/100 km

291 - 313 g/km

12.9 - 13.9 l/100 km

243 - 260 g/km

10.8 - 11.5 l/100 km

261 - 278 g/km

Euro 6D Final

11.6 - 12.3 l/100 km

284 - 304 g/km

Automatisch 8 versnellingen

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 km/h

5.2 s

34.5 m

12.1 - 12.8 l/100 km

437 - 443 g/km

19.3 - 19.6 l/100 km

274 - 293 g/km

12.1 - 13 l/100 km

231 - 247 g/km

10.2 - 10.9 l/100 km

246 - 263 g/km

10.9 - 11.6 l/100 km

272 - 288 g/km

Automatisch 8 versnellingen

* Normale rijhoogte

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 km/h

4.1 s

34.5 m

14 - 14.6 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

317 - 330 g/km

Automatisch 8 versnellingen

Euro 6D Final



Levante Modena



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/international/en/models/levante
https://www.maserati.com/be/nl/modellen/levante

