


Quattroporte Trofeo

קוואטרופורטה.
אייקון של אלגנטיות איטלקית.

בשנת 1963 עשתה מזראטי צעד נועז כשהשיקה את מכונית הסדאן הספורטיבית היוקרתית 
הראשונה אי פעם. המהנדסים לקחו מנוע מרוץ V8 רב עצמה, שידכו אותו למכונית סדאן 
יוקרתית מעוצבת להפליא והציגו אותה בגאווה בפני העולם. כך נולדה הקוואטרופורטה 

הראשונה.

הקוואטרופורטה מציעה הספק עצום שנולד במרוצים, ממנוע V6 בנזין או V6 טורבו-דיזל חזק 
.Trofeo בנזין בגרסת V8 ועד למנוע

אין דרך טובה יותר להכריז על הגעתך מאשר באמצעות השבכה הקדמית המוכרת בעלת סמל 
הקלשון שעוצבה מחדש. הפנסים האחוריים החדשים של הקוואטרופורטה עוצבו בהשראת 

הפנסים האחוריים בסגנון "בומרנג" של המזראטי GT 3200, שעוצבה על-ידי ג'וג'ארו, שהיו 
הראשונים בתעשיית הרכב להשתמש בנורות LED. כדי להדגיש את צורתם הייחודית, הם 

מיוצרים בטכנולוגיית הזרקת 3K מתקדמת כדי לייצר עדשה בעלת שלושה צבעים.

רוחק סרנים ארוך מבטיח תא נוסעים מרווח בעל עיצוב אלגנטי. היא מציעה אבזור נוחות 
ונוחיות מלא, החל מעור טבעי איטלקי PIENO FIORE שנתפר בעבודת יד וכלה במערכות 
סיוע לנהג המתקדמות ביותר. הקוואטרופורטה כוללת גם לוח מחוונים שעוצב מחדש ומסך 
 ,(MIA) Maserati Intelligent Assistant אינץ' חדש עם מערכת המולטימדיה HD 10.1

שהופכים את חוויית הנהיגה שלך לאינטואיטיבית ומערבת עוד יותר.
 

במקביל לכך שמזראטי ממשיכה לעצב את העתיד של דגמי הגראנד טורינג המפוארים, 
הביצועים המופתיים והעידון הנועז של ספינת הדגל שלנו ממשיכים תמיד. 
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Quattroporte Trofeo

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

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

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 *

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 288

s 5.0

m 35.5

l/100 km 11.4 - 12.0

l/100 km 18.3 - 18.9

l/100 km 12.2 - 12.8

l/100 km 9.7 - 10.3

l/100 km 9.8 - 10.3

g/km 274 - 288

g/km 218 - 232

g/km 250 - 270

g/km 414 - 427

g/km 221 - 233

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 - 4000

mm 3171

l 530

l 80

kg 2000

QUATTROPORTE S

mm 5262

mm 2128

mm 1948

mm 1481

אוטומטית 8 הילוכים

km/h 288

s 4.8

m 35.5

l/100 km 12.2 - 12.6

l/100 km 19.0 - 19.4

l/100 km 13.0 - 13.4

l/100 km 10.5 - 10.8

l/100 km 10.7 - 11.1

g/km 293 - 304

g/km 236 - 245

g/km 274 - 285

g/km 430 - 439

g/km 242 - 250

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 3171

l 530

l 80

kg 2065

QUATTROPORTE S Q4

mm 5262

mm 2128

mm 1948

mm 1481

mm 11800mm 11800

kg 2000 kg 1900kg 1980

תיבת הילוכים
תיבת הילוכים

ביצועים

תקינה

רוחק סרנים

קיבולת תא המטען 
קיבולת מכל הדלק

משקל ממוצע

גובה (*)

מהירות מרבית

מנוע

נפח מנוע
קדח

מהלך
יחס דחיסה
הספק מרבי

מומנט שיא

קוטר מעגל הסיבוב

משקל מאושר

מספר הצילינדרים והמבנה שלהם 

מידות ומשקלים
אורך

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

מהירות מנוע מרבית בהספק מרבי

מהירות מנוע מרבית במומנט שיא

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) 
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לפי NEDC או NEDC מחושב )הגבוה(

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

7קווטרופורטה SQ4 גראנלוסו, קווטרופורטה SQ4 גראנספורט80 ,79

*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
SQ4 קבוצה 10.315בינעירוני15עירונימזראטי קווטרופורטה

קווטרופורטה



maserati.com/quattroporte


