


Grecale. 
Rendkívüli a mindennapokban.
A Maseratinál hagyomány, hogy autóikat a világ híresebb szelei után nevezzék el. Most a sor egy 
új SUV-val folytatódik, amely a Földközi-tenger ádáz északkeleti szeléről kapta a nevét: Grecale.

Az új Grecale hajtóereje a mindennapi kalandok lelkülete mindazzal együtt, amit elvárna egy Maserati 
SUV-től - a kiegyensúlyozott és harmonikus külső vonalaktól az osztályelső csúcssebességig. 
Hihetetlen kényelmével, fényűző belső tereivel és a hátsó ülések kiváló tágasságával biztosan 
ámulatba ejti majd.

Az új Grecale kínálat részeként három változat kerül bemutatásra: a GT, a Modena és a Trofeo.

A GT kivitel, egy 300 lóerőre képes négyhengeres lágy hibrid motor által hajtva, megnyerően 
hangsúlyozza az eredeti Maserati bájt és eleganciát. A Grecale GT egzotikus részletei méltóságteljes 
kifejeződései a márka pazar részletek és a látványosan olasz stílus iránti szenvedélyének.

A Grecale sokoldalúságát kelti életre a Modena kivitel. A sportos, városi, kortárs szellemiséget 
megtestesítő Modena 330 lóerős négyhengeres lágy hibrid motorral büszkélkedhet. 

A Grecale Trofeo kivitel, amelyet egy, az MC20-ból eredeztetett Nettuno motoron alapuló 
magas teljesítményű, 530 lóerős V6 motor hajt, nyers erejével és páratlan teljesítményével új 
magasságokba emeli a mindennapi kalandokat.

Egy impozáns, a Maserati védjegyének számító elülső hűtőrács kölcsönöz meghatározó kinézetet 
az autó elejének. Oldalról nézve a motorháztető részletes kidolgozása vonzza magához a tekintetet.

A Grecale belső tere a funkcionalitás és a luxus fúziója. A belső kialakítást a tiszta, modern és 
megindító tervezés ideája inspirálta, teret engedve az új technológiáknak.

Az új Grecale a Maserati ízig-vérig olasz vakmerő pimaszságát testesíti meg azáltal, hogy a napi 
rutin részévé teszi a teljesítményt és a luxust.

Tegye rendkívülivé mindennapjait a Maserati Grecale-vel.

Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Csúcsnyomaték

A motor fordulatszáma csúcsnyomatéknál

TELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Féktáv (100 - 0 km/h)

Üzemanyag -fogyasztás (kombinált ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (alacsony ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (alacsony ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (közepes ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (közepes ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (nagy ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (nagy ciklus)

CO
2
-kibocsátás (extra-magas ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (extra-magasciklus)

Szabályozás

CO
2
 -kibocsátás (kombinált ciklus)

VÁLTÓ

Váltó

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Hossz

Szélesség (oldalsó tükrökkel)

Szélesség (oldalsó tükrök nélkül)

Magasság

Tengelytávolság

Üzemanyagtartály kapacitás 64 l 64 l 64 l

Forduló kör 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Homologizált súly 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Csomagtér kapacitás 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Hengerek száma és elrendezése

Lökettérfogat

Furat

Löket

Tömörítési arány

Max. teljesítmény

A motor fordulatszáma max. teljesítmény

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4846 mm 4847 mm 4859 mm

2163 mm 2163 mm 2163 mm

1948 mm 1979 mm 1979 mm

1670 mm 1667 mm 1659 mm

2901 mm 2901 mm 2901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°

1995 cc 1995 cc 3000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9.5:1 9.5:1 11:1

300 Lóerő 330 Lóerő 530 Lóerő

5750 rpm 5750 rpm 6500 rpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2000 - 4000 rpm 2000 - 5000 rpm 3000 - 5500 rpm

240 km/h 240 km/h 285 km/h

5.6 másodperc 5.3 másodperc 3.8 másodperc

<40 mt <40 mt <40 mt

Euro 6D Euro 6D Euro 6D

194 - 208 g/km 196 - 209 g/km 263 g/km

8.6 - 9.2 l/100 km 8.7 - 9.2 l/100 km 11.6 l/100 km

190 - 199 g/km 191 - 204 g/km 233 g/km

8.4 - 8.8 l/100 km 8.4 - 9 l/100 km 10.3 l/100 km

297 - 300 g/km 297 - 300 g/km 394 g/km

13.1 - 13.2 l/100 km 13.1 - 13.2 l/100 km 17.4 l/100 km

167 - 177 g/km 168 - 180 g/km 211 g/km

7.4 - 7.8 l/100 km 7.4 - 8 l/100 km 9.3 l/100 km

198 - 208 g/km 199 - 210 g/km 254 g/km

8.7 - 9.2 l/100 km 8.8 - 9.3 l/100 km 11.2 l/100 km

Automatikus 8 fokozat Automatikus 8 fokozat Automatikus 8 fokozat

Az adatok egyeznek az 2021 júliusában frissített (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek. Ellenőrizze a MY22 
Maserati Connect elérhetőségét az Ön országában.



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/grecale
https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/grecale

