


מגוון דגמי טרופאו החדשים. 
The Art of Fast. 

שילוב של הריגוש של המסלול עם הכביש היומיומי הוא אחד האתגרים הנועזים ביותר אי 
פעם.

וכשאתה עושה זאת עם כל איכות ההרכבה והייצור האיטלקית, יש לך מנצח.

כך בא לעולם דגם הטרופאו. נולד מהמרוצים, שופר עם נוחות ובעל חוש מולד ליופי נצחי.

בליבו של דגם הטרופאו פועם מנוע V8 עם שני מגדשי טורבו שאוהב לטפס במעלה הסל"ד. 
משמעות הדבר היא כוח, מהירות ותאוצה יוצאי דופן עם צליל שמרטיט את עמוד השדרה 

שלך. הצהרה מעודנת של ביצועים: זהו אוסף Trofeo על קצה המזלג.

מהפרטים האווירודינמיים המיוצרים מסיבי פחמן מבריקים, ועד הפנסים האחוריים בעלי 
הגימור הכהה, הגלגלים בהשראת מרוצים וסמל Trofeo על פתחי האוויר האיקוניים עם 

דגשים אדומים: מבט חטוף אחד הוא כל מה שדרוש כדי לקבל הוכחה חד-משמעית לכוח 
שבתוך המכונית הזו. על ידי הפעלת מצב "Corsa" תוכל לחוות באופן מיידי תגובת מצערת 

מהירה יותר, החלפת הילוכים מהירה יותר ופס קול חזק עוד יותר ממערכת הפליטה.

ובכל מה שקשור לאסתטיקה, האוסף כולל שיפורים עילאיים בסגנון מירוצים: מושבי ספורט 
מפוסלים מעור טבעי, דוגמאות של סיבי פחמן, לוח מחוונים בלעדי ל-Trofeo, הטכנולוגיה 

המתקדמת ביותר ומערכת שמע עם צליל של אולם קונצרטים. למרות שכמעט כל מה שקשור 
לאסתטיקה של טרופאו הוא בהשראת עולם המירוצים, הדבר אינו בא על חשבון הנוחות 

והעיצוב המפואר שלו.

מזראטי טרופאו. תרגיש את המהירות, לעולם לא תאבד את היציבות.





תיבת הילוכים
תיבת הילוכים

ביצועים

תקינה

רוחק סרנים

קיבולת תא המטען 
קיבולת מכל הדלק

משקל ממוצע

מידות ומשקלים
אורך

רוחב (עם מראות צד)
רוחב (ללא מראות צד)

גובה (*)

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

קוטר מעגל הסיבוב

משקל מאושר

תוכן נוסף

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 326

s 4.5

m 34

l/100 km 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

g/km 302 - 304

g/km 238 - 243

g/km 276 - 282

g/km 455 - 465

g/km 228 - 233

Euro 6D Final

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2250 - 5250

mm 3171

l 530

l 80

kg 2160

QUATTROPORTE TROFEO

mm 5262

mm 2128

mm 1948

mm 1481

mm 11800

גרסת השוק האירופי *

kg 2000

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 326

s 4.3

m 34

l/100 km 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

g/km 302 - 303

g/km 240 - 246

g/km 279 - 285

g/km 454 - 461

g/km 233 - 241

Euro 6D Final

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2250 - 5250

mm 2998

l 500

l 80

kg 2020

GHIBLI TROFEO

mm 4971

mm 2128

mm 1945

mm 1461

mm 11700

גובה נסיעה רגיל *

kg 1960

Start & Stop

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 302

s 4.1

m 34.5

l/100 km 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

g/km 376

g/km 313 - 317

g/km 359 - 363

g/km 549

g/km 318 - 325

Euro 6D Final

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2500 - 5000

mm 3004

l 580

l 80

kg 2170

LEVANTE TROFEO

mm 5020

mm 2158

mm 1981

mm 1698

mm 11700

גובה נסיעה רגיל *

—

——

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





לפי NEDC או NEDC מחושב )הגבוה(

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
6לבנטה, לבנטה רויאל, לבנטה לוסו, לבנטה גראנספורט, לבנטה S גראנספורט24,25,48,49,75,76,77,81,101,98,96

7גיבלי, גיבלי גראנספורט, גיבלי גראנלוסו, גיבלי SQ4 גראנספורט30,31,32,64,65,66,74,102,103
7קווטרופורטה SQ4 גראנלוסו, קווטרופורטה SQ4 גראנספורט79,80

6לבנטה טרופאו 95
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

זיהום מזערי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*

זיהום מרבי

מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם

קבוצה 9.515בינעירוני14.6עירונימזראטי לבנטה, גראנספורט, גראנלוסו

SQ4 קבוצה 10.115בינעירוני15.5עירונימזארטי לבנטה

קבוצה 8.415בינעירוני14.2עירונימזארטי גיבלי, מזארטי גיבלי גראנספורט

SQ4 קבוצה 10.315בינעירוני15עירונימזארטי גיבלי

קבוצה 5.915בינעירוני9.4עירוניגיבלי היברידית, גיבלי היברידית גראנספורט

SQ4 קבוצה 10.315בינעירוני15עירונימזראטי קווטרופורטה

קבוצה 10.315בינעירוני18.5עירונימזארטי לבנטה טרופאו

כללי



maserati.com/trofeo-collection


