


Grecale.
Изключителен за всеки ден.
Наименуването на моделите на най-известните ветрове в света е традиция в Maserati. 
Тя продължава с новото SUV, кръстено на свирепия североизточен средиземноморски 
вятър: Grecale.

Новото Grecale е задвижвано от духа на ежедневните приключения с всичко, което очаквате 
от SUV на Maserati. От балансирани и хармонични външни линии до най-добрата в своя 
клас максимална скорост. Grecale ще ви остави в страхопочитание със своите невероятни 
комфорт, разкошен интериор и превъзходно пространство на задните седалки.

Като част от новата гама Grecale са въведени три линии: GT, Modena и Trofeo.

Линията GT, задвижвана от четирицилиндров хибриден двигател с мощност 300 к.с., 
елегантно подчертава оригиналния чар и елегантност на Maserati. Екзотичните детайли 
на Grecale GT изящно изразяват страстта на марката към луксозните детайли и все така 
видимия италиански стил.

Многофункционалността на Grecale оживява с линията Modena. Олицетворяваща спортен, 
градски и съвременен дух, Modena разполага с четирицилиндров мек хибриден двигател 
с мощност 330 к.с.

Линията Grecale Trofeo, задвижвана от високоефективен V6 с 530 к.с., базиран на 
производния на MC20 двигател Nettuno, пренася ежедневните приключения на следващото 
ниво със своята сурова мощност и изключителни характеристики.

Внушителната, присъща за Maserati решетка, характеризира отличителния изглед отпред. 
Профилът привлича погледа с детайлната работа по капака.

Интериорът на Grecale е съчетание от функционалност и лукс. Вдъхновен е от концепцията 
за изчистен, модерен и емоционален дизайн, с място за новите технологии.

Новото Grecale въплъщава изцяло италианската дързост на Maserati да превърне лукса и 
производителността в част от ежедневието.

Направете ежедневието си изключително с новото Maserati Grecale.
Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Пиков въртящ момент
Обороти на двигателя при пиков въртящ момент

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Спирачен път (100 - 0 км/ч)
Разход на гориво (комбиниран цикъл)

CO2 емисии (нисък цикъл)

Разход на гориво (нисък цикъл)

CO2 емисии (среден цикъл)

Разход на гориво (среден цикъл)

CO2 емисии (висок цикъл)

Разход на гориво (висок цикъл)

CO2 емисии (изключително висок цикъл)

Разход на гориво (изключително висок цикъл)

Екологична категория

CO2 емисии (комбиниран цикъл)

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина
Ширина (със странични огледала)
Ширина (без странични огледала)
Височина
Междуосие

Капацитет на резервоара за гориво 64 л 64 л 64 л

Радиус на завой 12.4 м 12.4 м 12.4 м

Хомологирано тегло 1870 кг 1895 кг 2027 кг

Капацитет на багажно отделение 535 л 535 л 570 л

ДВИГАТЕЛ

Брой цилиндри и разположение
Обем
Диаметър на бутало
Ход на бутало
Степен на компресия
Макс. изходна мощност
Обороти на двигателя при макс. изходна мощност

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4846 мм 4847 мм 4859 мм
2163 мм 2163 мм 2163 мм
1948 мм 1979 мм 1979 мм
1670 мм 1667 мм 1659 мм
2901 мм 2901 мм 2901 мм

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°
1995 куб. см. 1995 куб. см. 3000 куб. см.
84 мм 84 мм 88 мм
90 мм 90 мм 82 мм
9.5:1 9.5:1 11:1
300 К.С. 330 К.С. 530 К.С.
5750 об/мин 5750 об/мин 6500 об/мин
450 Нм 450 Нм 620 Нм
2000 - 4000 об/мин 2000 - 5000 об/мин 3000 - 5500 об/мин

240 км/ч 240 км/ч 285 км/ч
5.6 сек. 5.3 сек. 3.8 сек.
<40 м <40 м <40 м

EURO 6D Final Euro 6D Final Euro 6D Final

194 - 208 г/км 196 - 209 г/км 263 г/км

8.6 - 9.2 л/100 км 8.7 - 9.2 л/100 км 11.6 л/100 км

190 - 199 г/км 191 - 204 г/км 233 г/км

8.4 - 8.8 л/100 км 8.4 - 9 л/100 км 10.3 л/100 км

297 - 300 г/км 297 - 300 г/км 394 г/км

13.1 - 13.2 л/100 км 13.1 - 13.2 л/100 км 17.4 л/100 км

167 - 177 г/км 168 - 180 г/км 211 г/км

7.4 - 7.8 л/100 км 7.4 - 8 л/100 км 9.3 л/100 км

198 - 208 г/км 199 - 210 г/км 254 г/км

8.7 - 9.2 л/100 км 8.8 - 9.3 л/100 км 11.2 л/100 км

Автоматична 8-степенна Автоматична 8-степенна Автоматична 8-степенна

Данните съответстват на тестове, проведени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, актуализиран към юли 2021 г. 
Проверете наличността на MY22 Maserati Connect във вашата страна.



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/grecale 
https://www.maserati.com/international/en/models/grecale

