


Levante Trofeo

לבנטה.
.SUV-המזראטי של דגמי ה

מזראטי מעניקה תמיד למכוניות שלה שמות של הרוחות החזקות בעולם. מנהג זה התחיל בשנת 
1963 עם המיסטרל האגדית. אחריה הגיעו הגיבלי, הבורה והחמסין.

 
בשנת 2016, הצטרפה הלבנטה למערך הדגמים המהולל של מזראטי. הרוח הנושאת את שמה 

נושבת בים התיכון ומסוגלת להתחלף בן רגע משלווה רגועה לסערה עזה. הלבנטה SUV היא 
בעלת אופי דומה, אך העוצמות שלה נשארות תמיד בשליטה מושלמת שלך.

 
ברוח האמתית של מסורת גראנד טורינג של מזראטי, הלבנטה מציעה את כל מה שהיית מצפה 

ממזראטי - החל מתגובה נוהמת וכלה בשיוט מעודן למרחקים ארוכים. במקביל, הפרופורציות 
הדרמטיות של SUV שהיא מפגינה מאוזנות על ידי קווים מלאי חן וצורות שריריות המקרינות את 

הייעוד הדינמי שלה.
 

השבכה הקדמית המוכרת עם סמל הקלשון שעוצבה מחדש מרשימה עוד יותר עם המימדים 
הגבוהים של הלבנטה. מאחור, הפנסים האחוריים הם בעלי צורת "בומרנג" חדשה ונועזות 

בהשראת מזראטי GT 3200 האגדית שעוצבה על ידי ג'וג'ארו, והם מיוצרים בטכנולוגיית הזרקת 
3K מתקדמת שמעניקה להם עדשה בעלת שלושה צבעים.

 
בפנים, הלבנטה מקרינה אופי מזראטי טיפוסי. הסגנון האיטלקי האלגנטי שלה, הגימורים 

המעוצבים בקפידה והעוצמה שנולדה במרוצים מעניקים השראה לנסיעות מפוארות למרחקים 
ארוכים. לוח המחוונים שעוצב מחדש ומסך ה-HD 8.4 אינץ' החדש, נטול המסגרת, עם מערכת 

המולטימדיה Maserati Intelligent Assistant (MIA), הופכים את חוויית הנהיגה שלך 
לאינטואיטיבית עוד יותר.

 V8-ו V6 השילוב האולטימטיבי בין ביצועי כביש מובילים ויכולות שטח מציע מגוון של מנועי בנזין
.V6 רבי עצמה ומנוע דיזל

התכונן לביצועים מלהיבים על כל סוגי המשטחים, עם האלגנטיות והנוחות של דגם גראנד טורר 
.SUV-יוקרתי. מסע חדש התחיל בלבנטה - המזראטי של דגמי ה



Levante V6



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

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 *

—

תיבת הילוכים
תיבת הילוכים

ביצועים

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)

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 עצמי

פליטות CO2 (מחזור משולב)

תקינה

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

פליטות CO2 (מחזור נמוך)

פליטות CO2 (מחזור אקסטרה-גבוה)

km/h 264

s 5.2

m 34.5

l/100 km 12.6 - 13.3

l/100 km 19.1 - 19.9

l/100 km 12.7 - 13.7

l/100 km 10.9 - 11.5

l/100 km 11.7 - 12.3

g/km 288 - 309

g/km 247 - 260

g/km 286 - 301

g/km 431 - 449

g/km 264 - 277

Euro 6D Final

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(CV 430) kW 316

rpm 5750

Nm 580

rpm 2250 - 4750

mm 3004

l 580

l 80

—

LEVANTE S

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

—

kg 2109

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 251

s 6.0

m 36

l/100 km 12.5 - 13.4

l/100 km 19.0 - 20.5

l/100 km 12.8 - 13.8

l/100 km 10.7 - 11.5

l/100 km 11.5 - 12.3

g/km 289 - 312

g/km 242 - 259

g/km 283 - 303

g/km 430 - 464

g/km 260 - 277

Euro 6D Final

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(CV 350) kW 257

rpm 5750

Nm 500

rpm 1750 - 4750

mm 3004

l 580

l 80

—

LEVANTE

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

—

kg 2109

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 230

s 6.9

m 36

l/100 km 9.1 - 10.1

l/100 km 13.0 - 13.9

l/100 km 9.4 - 10.3

l/100 km 7.6 - 8.7

l/100 km 8.7 - 9.7

g/km 245 - 269

g/km 200 - 227

g/km 238 - 264

g/km 341 - 364

g/km 228 - 255

Euro 6D Final

V6 60°

cc 2987

mm 83

mm 92

16.5:1

(CV 275) kW 202

rpm 4000

Nm 600

rpm 2000 - 2600

mm 3004

l 580

l 80

—

LEVANTE DIESEL

mm 5005

mm 2158

mm 1981  

mm 1693

—

kg 2205

אוטומטית 8 הילוכים

Levante Trofeo



Levante V6



לפי NEDC או NEDC מחושב )הגבוה(

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

6לבנטה, לבנטה לוסו, לבנטה רויאל, לבנטה גראנספורט, לבנטה S גראנספורט24,25,48,49,75,76,77,81,101,98,96
6לבנטה טרופאו 95

*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 10.315בינעירוני18.5עירונימזארטי לבנטה טרופאו

לבנטה



maserati.com/levante


