


מזראטי לבנטה  Hybrid החדשה.
 ביצועים מחשמלים.

 שמביאה את SUVs-היא המזראטי של ה Hybrid ליוצא מהכלל אין גבולות. למה שיהיו לכם? הלבנטה
 הביצועים והסטייל לפסגות חדשות, עם יעילות וחיסכון משופרים .
מעוררת השראה, מחשמלת, עם השאגה האופיינית של מזראטי .

 הטכנולוגיה ההיברידית של הלבנטה החדשה מתוכננת להגביר את הריגוש של כל הרפתקה שאתם
 יוצאים אליה .

 אל תסכימו לקבל גבולות, פרצו את הדרך עם ביצועים נפלאים של מזראטי שתמיד לוקחים אתכם רחוק
יותר .

 הלבנטה  Hybrid מאיצה ב-  0.9 שניות מהר יותר מגרסת הדיזל של הלבנטה, ומגיעה מ-0 ל- 100 קמ”ש
 בתוך 6 שניות, ולמהירות מרבית של 240 קמ”ש.

השם הוא אמנם טכנולוגיה היברידית חלקית  )Mild Hybrid(, אבל בחיים זו עוצמה שואגת של מזראטי.

 הלבנטה  Hybrid משלבת מנוע 2 ליטר, 4 צילינדרים, עם מנוע חשמלי 48 וולט, להספק כולל של 330
כ”ס.

 בשילוב עם ה- eBooster, הם מעניקים ביצועים דינמיים מעולים שמאפשרים לכם להאיץ בכל דרך, בכל
עת שתרצו.

 היופי המפוסל של הלבנטה, שניתן לזהותו מיד הודות לשילוב הייחודי של ממדים של  SUV ושל מכונית
 מרוץ, משופר עוד יותר על ידי פרטים פנימיים וחיצוניים המדגישים את הניצוץ החשמלי של האנרגיה
 הבלתי נגמרת שלה. החל מהלוגו הסגלגל המודרני המתנוסס מעל לגריל הקדמי, ועד לקלשון המרשים
 החדש על קורת C והכיתוב הדינאמי החדש של הסמל מזראטי בחלק האחורי, הלוגו והסמלים החדשים
 מופיעים בכל רחבי הלבנטה Hybrid. מושבים עם דגשים בצבע כחול קובלט יחד עם גימורים אסרטיביים

 .Hybrid  בעבודת יד מעטרים את תא הנוסעים המרווח של הלבנטה

 לא משנה לאיזה מרחק אתם נוסעים, השאגה המובהקת של מזראטי תלווה אתכם תמיד.
 .SUVs -מכיוון שלמרות שהיא היברידית, היא עדיין המזראטי של ה





מידות ומשקלים
אורך

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

גובה  )*(
רוחק סרנים

 קיבולת תא המטען
קיבולת מכל הדלק

משקל מאושר

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

ביצועים
מהירות מרבית

האצה )0 - 100 קמ”ש (
מרחק עצירה )100 - 0 קמ”ש (

צריכת דלק )מחזור משולב (

פליטות  CO2 )מחזור נמוך(

צריכת דלק )מחזור נמוך (

פליטות  CO2 )מחזור בינוני(

צריכת דלק )מחזור בינוני (

פליטות  CO2 )מחזור גבוה(

צריכת דלק )מחזור גבוה (

פליטות  CO2 )מחזור אקסטרה-גבוה(

צריכת דלק )מחזור אקסטרה-גבוה (

תקינה

 המידע מתייחס למבחנים שבוצעו בהתאם לרגולציית )האיחוד האירופאי( 2017/1151, עם זאת תקינה נכון למרץ 2021 עדיין לא הושלמה.
 בהתאם לזאת, המידע המפורסם נתון לשינויים והתאמות עתידיות. בעת פרסום המידע הסופי, הוא יהיה מפורסם באתר הרשמי של מזראטי ובאתר הסוכנויות

השונות .

 מגיע בקרוב. טרם נקבעו דרגות זיהום, צריכת דלק ובטיחות ואלו יעודכנו באתר  Maserati.co.il במועד השקת הרכב.

פליטות  CO2 )מחזור משולב(

תיבת הילוכים
תיבת הילוכים

LEVANTE HYBRID

mm 5005
mm 2158

mm 948
mm 1693
mm 3004

l 580
 l 80

kg 2090

L4
cc 1995
mm 84
mm 90

9.5:1
CV 330

rpm 5750
Nm 450

rpm 4000

km/h 240
s 6.0

m 36
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-
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-
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אוטומטית 8 הילוכים

גרסת השוק האירופי *





maserati.com/levante/hybrid

https://www.maserati.com/il/he/models/levante/hybrid

