


The new Maserati Ghibli Hybrid.
Performance Charged.

Svět je plný okamžiků, kdy se z jedné jiskry vyvine něco nového – okamžik, kdy 
hybridní pohon působí jako katalyzátor změny.

Ze stejné inspirace vychází i nové Maserati Ghibli Hybrid: jde o první vůz, který 
předznamenává novou éru značky. 

Ghibli Hybrid doslova „zapaluje“ budoucnost Maserati, aniž by zradil minulost. 
První hybridní motor v historii značky, kde se inovace a technologie setkávají s 
vysoce výkonným automobilovým inženýrstvím, pohání Maserati vpřed směrem k 
udržitelnější budoucnosti.

Rychlejší než nafta, zelenější než benzín: to je filozofie Ghibli Hybrid v kostce.
Pokud jde o vzhled, hybridní verze modelu Ghibli obsahuje řadu detailů v nové 
vyhrazené modré barvě, která je všeobecně vnímaná jako symbol čisté mobility. Tři 
tradiční odvětrávací otvory zahrnují nové modré akcenty, stejně jako brzdové 
třmeny Brembo a blesk tradičního loga Saetta na „C“ sloupku. V Evropě je Ghibli 
Hybrid představené také se zcela novou barvou Grigio Evoluzione, studeným,
technicky vyspělým šedým odstínem s modrým podtónem. Je to barva, která ožívá 
na slunci, když záblesk kovových částí laku vytváří zvláštní lesk, který zdůrazňuje 
křivky vozu.

Pokud jde o interiér, Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione se vyznačuje černými sedadly 
v přírodní kůži Pieno Fiore a modrým prošíváním, společně s multimediálním
systémem MIA (Maserati Intelligence Assistant) nové generace.

Ať už je vaše volba a vaše ambice jakákoli, Maserati Ghibli je vždy jedinečně
inspirativní odpovědí. 





PŘEVODOVKA

Převodovka Automatická 8stupňová

VÝKONY

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 l/100 km

13.1 - 13.6 l/100 km

8.1 - 9.4 l/100 km

6.7 - 8.2 l/100 km

7.4 - 8.9 l/100 km

183 - 213 g/km

151 - 186 g/km

183 - 213 g/km

295 - 307 g/km

168 - 200 g/km

Regulace

Údaje odpovídají testům provedeným v souladu s nařízením (EU) 2017/1151, aktualizovaným od ledna 2021.
Zkontrolujte prosím dostupnost obsahu Maserati MY21 ve vaší zemi.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Rozvor 2998 mm

Objem zavazadlového prostoru 500 l

Objem palivové nádrže 70 l

Průměrná hmotnost 1950 kg

ROZMĚRY A HMOTNOSTI GHIBLI HYBRID

Délka 4971 mm

Šířka (se zpětnými zrcátky) 2128 mm

Šířka (bez zpětných zrcátek) 1945 mm

Výška (*) 1461 mm

Maximální rychlost

Akcelerace (0 - 100 km/h)

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

Spotřeba (Low cycle)

Spotřeba (Medium cycle)

Spotřeba (High cycle)

Spotřeba (extra-High cycle)

Emise CO
2
 (Medium cycle)

Emise CO
2
 (High cycle)

Emise CO
2
 (kombinovaný cyklus)

Emise CO
2
 (Low cycle)

Emise CO
2
 (extra-High cycle)

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

Průměr otáčení 11700 mm

* Verze pro evropské trhy

Homologovaná hmotnost 1878 kg

Další obsah Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid

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

