


Nowe Maserati Ghibli Hybrid.
Naładowane osiągami.

W naturalnym świecie, co krok zdarzają się momenty, w których jedna iskra prowadzi do 
powstania czegoś nowego – to chwile, w których hybrydyzacja działa niczym katalizator 
zmian.

Z tej inspiracji powstało również nowe Maserati Ghibli Hybrid: pierwsza hybryda z linii 
pojazdów, otwierających nową erę naszej marki.

Ghibli Hybrid wznieca płomień przyszłości Maserati utrzymując wierność wobec historii. 
Pierwszy silnik hybrydowy w historii marki, której nowatorstwo i technologia zawsze łączyły 
siły z wydajną inżynierią motoryzacyjną, pchnie Maserati w przyszłość bardziej 
zrównoważonego rozwoju.

Szybszy od diesla, bardziej ekologiczny niż benzyna: oto filozofia Maserati Ghibli Hybrid.

Pod względem wizualnym hybrydowa wersja Ghibli została okraszona kilkoma detalami w 
nowym, dedykowanym odcieniu błękitu, który powszechnie służy jako symbol czystej 
mobilności. Trzy tradycyjne wloty powietrza zostały podkreślone błękitnymi akcentami, 
podobnie jak szczęki hamulca Brembo oraz błyskawica na tradycyjnym logo Saetta 
znajdującym się na słupku C. W Europie Ghibli Hybrid prezentuje się w zupełnie nowym kolorze 
Grigio Evoluzione: chłodnym, ultranowoczesnym odcieniu szarości z błękitnym zabarwieniem. 
Jest to barwa ożywająca w świetle słońca, które sprawia, że połysk metalu tworzy specjalny 
blask podkreślający krzywizny samochodu.

Natomiast wnętrze Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione odznacza się czarnymi siedzeniami 
obszytymi naturalną skórą Pieno Fiore z błękitnym ściegiem, a także systemem 
multimedialnym MIA (Inteligentnym Asystentem Maserati) nowej generacji.

Cokolwiek wybierzesz, jakiekolwiek masz ambicje, Maserati Ghibli zawsze będzie miało 
niepowtarzalnie inspirującą odpowiedź.





SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj skrzyni biegów Automatyczna 8. biegowa

OSIĄGI

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

Zgodność z normą

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.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Rozstaw osi 2998 mm

Pojemność bagażnika 500 l

Pojemność zbiornika paliwa 70 l

Masa średnia 1950 kg

WYMIARY I WAGI GHIBLI HYBRID

Długość 4971 mm

Szerokość (z lusterkami bocznymi) 2128 mm

Szerokość (bez lusterek bocznych) 1945 mm

Wysokość (*) 1461 mm

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 średni)

Emisja CO
2
 (cykl wysoki)

Emisja CO
2
 (cykl mieszany)

Emisja CO
2
 (cykl niski)

Emisja CO
2
 (cykl bardzo wysoki)

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 11700 mm

* Wersja na rynek europejski

Masa według homologacji 1878 kg

Pozostałe funkcje Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/pl/pl/models/ghibli/hybrid

