


Levante Trofeo

Levante.
Maserati wśród SUV-ów.

Maserati od lat nadaje swoim pojazdom nazwy najpotężniejszych prądów powietrznych. 
Zaczęło się to w roku 1963, w którym wyszedł legendarny Mistral. Następne były Ghibli, 
Bora oraz Khamsin. 

W 2016 r., do wyśmienitego portfolio Maserati dołączyło Levante. Wiatr, z którym łączy go 
nazwa, wieje wzdłuż Morza Śródziemnego i potrafi w mgnieniu oka zmienić się ze spokojnej 
bryzy w potężną wichurę. SUV Levante ma podobną naturę, z tą różnicą, że jego moc jest 
zawsze pod Twoją kontrolą. 

Zgodnie z tradycją marki, Levante zapewnia wszystko to, czego można oczekiwać od 
pojazdów turystycznych Maserati – od agresywnej odpowiedzi układu kierowniczego do 
udoskonalonych osiągów na dłuższych dystansach. Jednocześnie jego masywne rozmiary 
kontrastują z elegancją linii oraz muskulaturą kształtów, które oddają dynamikę jego duszy. 

Unowocześniony charakterystyczny trójząb prezentuje się jeszcze bardziej imponująco na 
podwyższonej konstrukcji Levante. Z tyłu umieszczono nowe światła zainspirowane 
„bumerangowym” kształtem lamp legendarnego Maserati 3200 GT projektu Giugiaro, które 
zostały stworzone dzięki najnowocześniejszej technologii formowania wtryskowego 3K, 
nadając im trójkolorowe soczewki.

Wnętrze Levante uderza charakterem, który jest znakiem rozpoznawczym Maserati. 
Elegancki włoski styl, pieczołowicie rzeźbione wykończenia oraz sportowa moc zainspiruje 
Cię do długich podróży w luksusie. Przeprojektowany panel wskaźników oraz nowy 
bezramkowy ekran HD o przekątnej 8,4’’ systemu multimedialnego Inteligentny Asystent 
Maserati (MIA) sprawi, że jazda będzie jeszcze bardziej intuicyjna i wciągająca.

Najdoskonalsze połączenie najwyższych osiągów na drogach z potencjałem do jazdy 
terenowej daje wybór spośród silników benzynowych V6 i potężnego V8, a także 
wysokoprężnej wersji V6.

Przygotuj się na porywające osiągi w każdym terenie połączone z elegancją i wygodą 
prestiżowego samochodu turystycznego. Nowa przygoda rozpoczyna się w Levante – 
Maserati wśród SUV-ów.



Levante V6



2250 - 4750 rpm

302 km/h

4.1 s

34.5 m

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 l/100 km

376 g/km

313 - 317 g/km

359 - 363 g/km

549 g/km

318 - 325 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

230 km/h

6.9 s

36 m

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 l/100 km

245 - 269 g/km

200 - 227 g/km

238 - 264 g/km

341 - 364 g/km

228 - 255 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2987 cc

83 mm

92 mm

16.5:1

202 kW (275 CV)

4000 rpm

600 Nm

2000 - 2600 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE DIESEL

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

251 km/h

6.0 s

36 m

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 l/100 km

289 - 312 g/km

242 - 259 g/km

283 - 303 g/km

430 - 464 g/km

260 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

264 km/h

5.2 s

34.5 m

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 l/100 km

288 - 309 g/km

247 - 260 g/km

286 - 301 g/km

431 - 449 g/km

264 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

5750 rpm

580 Nm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

— — —

—2205 kg 2109 kg 2109 kg

Levante Trofeo

Dane uzyskane na drodze badań wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, według aktualnej wersji ze stycznia 2021. Sprawdź dostępność roczników 2021 w swoim kraju w Maserati Connect.

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj skrzyni biegów

OSIĄGI

Zgodność z normą

Rozstaw osi

Pojemność bagażnika 

Pojemność zbiornika paliwa

Masa średnia

WYMIARY I WAGI

Długość

Szerokość (z lusterkami bocznymi)

Szerokość (bez lusterek bocznych)

Wysokość (*)

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie (0–100 km/h)

Droga hamowania (100–0 km/h)

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

Zużycie paliwa (cykl niski)

Zużycie paliwa (cykl średni)

Zużycie paliwa (cykl wysoki)

Zużycie paliwa (cykl bardzo wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl niski)

Emisja CO
2
 (cykl średni)

Emisja CO
2
 (cykl wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl bardzo wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl mieszany)

SILNIK

Liczba i układ cylindrów

Objętość skokowa

Średnica wewnętrzna cylindra

Skok tłoka

Stopień sprężania

Maksymalna moc znamionowa

Obroty przy mocy maksymalnej

Maksymalny moment obrotowy

Obroty silnika przy maks. momencie obrotowym

Średnica zawracania

Masa własna

Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa

316 kW (430 CV)



Levante V6



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/pl/pl/models/levante

