


The new Maserati Levante Hybrid.
Nabitý výkonem.

Výjimečnost nezná hranice. Proč taky? Levante Hybrid je SUV od Maserati, které 
posouvá hranice výkonu a stylu na novou úroveň se zvýšenou efektivitou. Inspirován 
elektrifikací, ale stále s nezměnitelným zvukem Maserati. 

Hybridní technologie nového Levante je navržena tak, aby umocnila radost z každého 
dobrodružství, které se rozhodnete prožít. Vydejte se na cestu s vysokým výkonem 
Maserati, který vás dostane dál bez ohledu na jakékoli hranice. Levante Hybrid je o 0,9 
sekundy rychlejší při akceleraci z 0-100 km/h než Levante Diesel a jeho maximální 
rychlost je 240 km/h, tedy o 6 km vyšší. Mild hybridní technologie jen podle jména, 
stále však zvuk a síla Maserati. 

Levante Hybrid kombinuje 4válcový dvoulitrový motor s 48V palubní sítí a dosahuje 
celkového výkonu 330 koní. eBooster zajišťuje vynikající dynamiku, kterou budete mít 
k dispozici, kdykoli budete chtít. 

Ztělesněná krása modelu Levante je okamžitě rozeznatelná díky své jedinečné 
rovnováze mezi proporcemi SUV a závodní siluetou. Vůz je dále vylepšen o specifické 
vnitřní a vnější detaily, které zdůrazňují jeho elektrickou jiskru a neomezenou energii. Od 
modernizovaného oválného loga nad přední maskou až po nápadný nový trojzubec na 
C sloupku a nový dynamický podpis Maserati na pátých dveřích. Prostorný interiér vozu 
Levante Hybrid zdobí sedadla zvýrazněná kobaltovou modří spolu s ručně vyráběnými 
povrchovými úpravami. 

Nezáleží na tom, kam cestujete, nepřeslechnutelný zvuk Maserati bude slyšet vždy. 
Přesto, že jde o hybrid, je to stále The Maserati of SUVs. 





ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Délka

Šířka (se zpětnými zrcátky)

Šířka (bez zpětných zrcátek)

Výška (*)

Rozvor

Objem zavazadlového prostoru

Objem palivové nádrže

Homologovaná hmotnost

MOTOR

Počet válců a uspořádání

Objem

Vrtání

Zdvih

Kompresní poměr

Maximální výkon

Otáčky motoru při maximálním výkonu

Točivý moment

Otáčky motoru při maximálním točivém momentu

VÝKONY

Maximální rychlost

Akcelerace (0 - 100 km/h)

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

Emise CO
2
 (Low cycle)

Spotřeba (Low cycle)

Emise CO
2
 (Medium cycle)

Spotřeba (Medium cycle)

Emise CO
2
 (High cycle)

Spotřeba (High cycle)

Emise CO
2
 (extra-High cycle)

Spotřeba (extra-High cycle)

Údaje odpovídají testům provedeným v souladu s nařízením (EU) 2017/1151, avšak homologace k březnu 2021 ještě není 

dokončena. V důsledku toho mohou být údaje předmětem dalších úprav. Jakmile budou data konečná, budou k dispozici na 

webových stránkách Maserati a u oficiálních prodejců Maserati.

Emise CO
2
 (kombinovaný cyklus)

PŘEVODOVKA

Převodovka

LEVANTE HYBRID

5005 mm

2158 mm

1948 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

240 km/h

6.0 s

36 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automatická 8stupňová

Regulace -

* Verze pro evropské trhy





maserati.com/levante/hybrid

https://www.maserati.com/cz/cs/models/levante/hybrid

