


De nieuwe Maserati Ghibli Hybrid.
Performance charged.
De wereld bestaat uit momenten waarop één enkele vonk een heuse vernieuwing in gang 
kan ze�en... Een moment waarop de hybride technologie als een echte motor voor 
verandering fungeert.

De nieuwe Maserati Ghibli Hybrid is ontstaan uit deze intuïtie. Hij tilt de toekomst van 
Maserati naar een hoger niveau, zonder het verleden te verraden. Hij opent nieuwe 
perspectieven, drij� een nieuwe stroming aan, lanceert een nieuw tijdperk voor het merk met 
de drietand.

De eerste hybride motor in de geschiedenis van het merk maakt deel uit van een meer 
duurzame benade - ring, waarbij innovatie en technologie worden gecombineerd met 
geavanceerde engineering, met pre taties en plezier als resultaat.

Sneller dan diesel, milieuvriendelijker dan benzine: dat is de samenva�ing van de Ghibli 
Hybrid-�loso�e.

Zijn design is uniek. Hij is uitgerust met aparte elementen in een nieuw exclusief blauw, de 
symbolische kleur van de innovatie. Zijn op maat ontwikkelde carrosserielak, Grigio 
Evoluzione, belichaamt perfect de evolutie van zijn elegantie. Zijn glans komt tot leven in het 
zonlicht, waarbij de onnavolgbare lijnen van de Maserati naar voren komen.

Er stromen elektrische vonken door de drie emblematische ventilatieopeningen aan de 
zijkant, om de Ghibli Hybrid nog meer te onderscheiden. Het tijdloze Sae�a-logo op de 
zijkant van de Ghibli is versierd met een felblauwe bliksemschicht. De Brembo-remklauwen 
hebben ook een unieke blauwe kleur, als symbool van de
stroom die de Ghibli elektriseert.

Binnenin de wagen staat het oog voor detail borg voor ver�jning, comfort en welzijn. En dit 
in combinatie met geavanceerde technologie met het multimediasysteem van de nieuwe 
generatie (MIA - Maserati Intelligent Assistant).

Wat uw keuze ook is, wat uw ambitie ook is, de Maserati Ghibli biedt altijd een inspirerend 
antwoord.





TRANSMISSIE

Transmissie Automatisch 8 versnellingen

PERFORMANCE

255 km/h

5.7 s

35.5 m

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 l/100 km

183 - 213 g/km

151 - 186 g/km

183 - 213 g/km

295 - 307 g/km

168 - 200 g/km

Verordening

Deze gegevens verwijzen naar tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2017/1151, bijgewerkt
in january 2021. Controleer of MY21 Maserati Connect beschikbaar is in uw land.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Wielbasis 2998 mm

Bagageruimte 500 l

Brandstoftankinhoud 70 l

Gemiddeld gewicht 1950 kg

AFMETINGEN EN GEWICHTEN GHIBLI HYBRID

Lengte 4971 mm

Breedte (inclusief zijspiegels) 2128 mm

Breedte (exclusief zijspiegels) 1945 mm

Hoogte (*) 1461 mm

Maximum snelheid

Acceleratie (0 - 100 km/h)

Remafstand (100 - 0 km/h)

Brandstofverbruik (Gecombineerde cyclus)

Brandstofverbruik (Lagesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Middelhogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Extra-hogesnelheidsfase)
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MOTOR

Aantal cilinders en opstelling

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Compressieverhouding

Maximaal vermogen

Motortoerental bij max. vermogen

Maximumkoppel

Motortoerental bij maximumkoppel

Draaicirkel 11700 mm

* Versie voor de Europese markt

Technische massa 1878 kg

Overige inhoud Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid


