


המזראטי גיבלי HYBRID החדשה.
ביצועים מחשמלים.

עולם הטבע מלא ברגעים בהם ניצוץ יחיד מתפתח למשהו חדש - רגע בו היברידיזציה 
משמשת כזרז לשינוי.

מאותה השראה מגיעה גם המזראטי גיבלי HYBRID החדשה: הראשונה מתוך שורה של כלי 
רכב חדשים, שעומדת בחוד החנית של עידן חדש עבור המותג.

הגיבלי HYBRID מציתה את העתיד של מזראטי מבלי להפנות עורף לעבר. המנוע ההיברידי 
הראשון בתולדות המותג, שבו חדשנות וטכנולוגיה תמיד נפגשו עם הנדסת רכב עתירת 

ביצועים, שמיועד להניע את מזראטי לעבר עתיד בר קיימא יותר.

מהיר יותר מדיזל, ירוק יותר מבנזין: התפיסה של הגיבלי HYBRID על קצה המזלג.

מבחינת המראה, הגרסה ההיברידית של הגיבלי כוללת מספר פריטים בצבע כחול ייעודי 
חדש, הצבע שאומץ באופן אוניברסלי כסמל לניידות נקייה. שלושה פתחי האוויר המסורתיים 

מגיעים עם דגשים כחולים חדשים אלה, כמו גם הקליפרים של בלמי BREMBO והברק בסמל 
הקלשון המסורתי על עמוד C. באירופה, הגיבלי HYBRID מוצג עם צבע חדש לגמרי, 
GRIGIO EVOLUZIONE, שהוא צבע אפור קר והיי-טק עם גוונים כחולים. זהו צבע 

שמתעורר לחיים באור השמש, כאשר נצנוץ המתכות יוצר ברק מיוחד שמדגיש את הקימורים 
של המכונית.

בתוך המכונית, הגיבלי HYBRID GRIGIO EVOLUZIONE מתאפיינת במושבים בעור 
טבעי  PIENO FIORE שחור עם תפרים כחולים, יחד עם הדור החדש של מערכת 

 .(MIA) Maserati Intelligent Assistant המולטימדיה

לכל מה שתבחר, לכל השאיפות שלך, יש למזראטי גיבלי תמיד תשובה ייחודית מעוררת 
השראה.





תיבת הילוכים
אוטומטית 8 הילוכיםתיבת הילוכים

ביצועים
km/h 255

s 5.7

m 35.5

l/100 km 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

g/km 183 - 213

g/km 151 - 186

g/km 183 - 213

g/km 295 - 307

g/km 168 - 200

תקינה

הנתונים תואמים למבחנים שנערכו בהתאם לתקנה 2017/1151 (EU), והעדכון התקף שלה לשנת 2021.
בדוק את הזמינות של Maserati Connect משנת דגם 2021 במדינתך.

Euro 6D Final

L4

cc 1998

mm 84

mm 90

9.5:1

(CV 330) kW 243

rpm 5750

Nm 450

rpm 4000

mm 2998רוחק סרנים

l 500ןעטמה את תלוביק

l 70קיבולת מכל הדלק

kg 1950 משקל ממוצע

GHIBLI HYBRIDמידות ומשקלים

mm 4971אורך

mm 2128רוחב (עם מראות צד)

mm 1945רוחב (ללא מראות צד)

mm 1461גובה (*)

מהירות מרבית
האצה (0 - 100 קמ"ש)

מרחק עצירה (100 - 0 קמ"ש)
צריכת דלק (מחזור משולב) 

צריכת דלק (מחזור נמוך) 
צריכת דלק (מחזור בינוני)
צריכת דלק (מחזור גבוה) 

צריכת דלק (מחזור אקסטרה-גבוה)

פליטות CO2 (מחזור בינוני) 
פליטות CO2 (מחזור גבוה) 

פליטות CO2 (מחזור משולב) 
פליטות CO2 (מחזור נמוך) 

פליטות CO2 (מחזור אקסטרה-גבוה) 

מנוע
מספר הצילינדרים והמבנה שלהם 

נפח מנוע
קדח

מהלך
יחס דחיסה
הספק מרבי

מהירות מנוע מרבית בהספק מרבי
מומנט שיא

מהירות מנוע מרבית במומנט שיא

mm 11700קוטר מעגל הסיבוב

גרסת השוק האירופי *

kg 1878משקל מאושר

Start & Stopתוכן נוסף





לפי NEDC או NEDC מחושב )הגבוה(

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

7גיבלי, גיבלי גראנספורט, גיבלי גראנלוסו, גיבלי SQ4, גראנספורט 30,31,32,64,65,66,74,102,103
7גיבלי היברידית, גיבלי היברידית גראנספורט99,100

*נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

 תקן זיהום: #2017/1151

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*

זיהום מזעריזיהום מרבי

מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם
קבוצה 8.415בינעירוני14.2עירונימזארטי גיבלי, מזארטי גיבלי גראנספורט

SQ4 קבוצה 10.315בינעירוני15עירונימזארטי גיבלי
קבוצה 5.915בינעירוני9.4עירונימזארטי גיבלי היברידית, גיבלי היברידית גראנספורט

גיבלי



maserati.com/ghibli/hybrid


