


The new Trofeo Collection.
The Art of Fast. 

Kombinace vzrušení ze závodní trati s každodenním cestováním je jednou z nejtrou-
falejších konstruktérských výzev. Když ale k zadání přistoupíte s veškerou italskou 
řemeslnou zručností, získáte vítěze.
 
Právě tak ožila kolekce vozů Trofeo. Zrozena na závodní trati, vybavená veškerým 
komfortem s vrozeným smyslem pro nadčasovou krásu.
Kolekce vozů Trofeo má ve svém srdci vysokootáčkové motory twin-turbo V8. To 
znamená výjimečnou sílu, rychlost a zrychlení se zvukem, který rezonuje ve vašich 
zádech. Deklarace výkonu: to je v kostce kolekce vozů Trofeo.

Od aerodynamických detailů z vysoce lesklého karbonu po tmavá koncová světla, 
kola inspirovaná závody a nápisem Trofeo nad ikonickými postranními výdechy s 
červenými akcenty: stačí letmý záblesk, abyste vnímali výraznou sílu těchto vozů. 
Aktivací režimu „Corsa“ také okamžitě zažijte rychlejší odezvu na plyn, rychlejší 
řazení a ještě silnější zvukový doprovod výfuku.

Pokud jde o estetiku, kolekce vozů Trofeo obsahuje ta nejlepší závodní vylepšení: 
tvarovaná sportovní sedadla z přírodní kůže, vzory interiérového obložení z uhlík-
ových vláken, sdružený přístrojový panel specificky navržený pro Trofeo, špičkové 
technologie a zvukový systém s přednesem, který konkuruje koncertním síním. 
Ačkoli téměř všechno, co se týká estetiky Trofeo, je inspirováno světem závodění, nic 
z toho není na úkor pohodlí a luxusu.

Maserati Trofeo. Pocítíte rychlost, nikdy neztratíte balanc.





PŘEVODOVKA

Převodovka

VÝKONY

Regulace

Rozvor

Objem zavazadlového prostoru

Objem palivové nádrže

Průměrná hmotnost

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Délka

Šířka (se zpětnými zrcátky)

Šířka (bez zpětných zrcátek)

Výška (*)

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

Homologovaná hmotnost

Další obsah

Automatická 8stupňová

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

* Verze pro evropské trhy

2000 kg

Automatická 8stupňová

326 km/h

4.3 s

34 m

12.3 - 12.6 l/100 km

20.1 - 20.4 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.9 l/100 km

10.3 - 10.7 l/100 km

302 - 303 g/km

240 - 246 g/km

279 - 285 g/km

454 - 461 g/km

233 - 241 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

2998 mm

500 l

80 l

2020 kg

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

11700 mm

* Světlá výška ve standardním nastavení

1960 kg

Start & Stop

Automatická 8stupňová

302 km/h

4.1 s

34.5 m

15.9 - 16.0 l/100 km

24.3 l/100 km

16.6 l/100 km

13.8 - 14.0 l/100 km

14.4 - 14.4 l/100 km

376 g/km

313 - 317 g/km

359 - 363 g/km

549 g/km

318 - 325 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

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





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/cz/cs/models/trofeo-collection

