Nowe Maserati Levante Hybrid.
Naładowane osiągami.
Niezwykłość nie zna granic. Dlaczego Ty masz się ograniczać? Levante Hybrid to
Maserati wśród SUVów, które podnosi poprzeczkę pod względem osiągów i stylistyki
oraz większej oszczędności. Inspiruje, elektryzuje i wydaje ryk Maserati, którego nie
sposób pomylić z niczym innym.
Technologia napędu hybrydowego w nowym Levante została stworzona tak, aby
podnosić emocje podczas każdej podróży. Nie gódź się na żadne ograniczenia, utoruj
sobie drogę dzięki wspaniałym osiągom Maserati, które zaprowadzą Cię dalej za
każdym razem. Levante Hybrid rozpędza się od 0 do 100 km/h o 0,9 sekundy szybciej
od wariantu Levante Diesel, osiągając to w 6 sekund, a jego maksymalna prędkość
wynosi 240 km/h. Z pozoru to łagodna technologia hybrydowa, lecz w rzeczywistości
to drapieżne Maserati.
Levante Hybrid wyposażone jest w dwie jednostki napędowe: dwulitrowy,
czterocylindrowy silnik spalinowy oraz silnik elektryczny 48 V, które łącznie dają 330
KM mocy. W połączeniu z eBoosterem przekłada się to na doskonałą dynamikę jazdy
każdą drogą, po której tylko będziesz mieć ochotę jeździć.
Piękno Levante, niczym rzeźbę, można natychmiast rozpoznać po niepowtarzalnych
proporcjach SUVa i auta sportowego, a wewnętrzne i zewnętrzne elementy jeszcze
bardziej je podkreślają, dodając iskrę nieposkromionej energii. Nowe odsłony logotypu
i emblematów rozmieszczone są na całym Levante Hybrid, od zmodernizowanego
owalnego logo powyżej atrapy chłodnicy, przez nowy trójząb na słupku C, po
dynamiczne logo tekstowe Maserati z tyłu. Fotele oprawione kobaltowymi elementami
oraz asertywne, ręcznie wykonane detale zdobią przestronne wnętrze Levante Hybrid.
Nieważne jak daleko odjedziesz, rozpoznawalny ryk Maserati będzie rozbrzmiewał
wszędzie.
Może to hybryda, lecz wciąż Maserati wśród SUVów.

WYMIARY I WAGI

LEVANTE HYBRID

Długość
Szerokość (z lusterkami bocznymi)
Szerokość (bez lusterek bocznych)
Wysokość (*)
Rozstaw osi

5005 mm
2158 mm
1948 mm
1693 mm
3004 mm

Pojemność bagażnika
Pojemność zbiornika paliwa
Masa według homologacji

580 l
80 l
2090 kg

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

* Wersja na rynek europejski
L4
1995 cc
84 mm
90 mm
9.5:1
330 CV
5750 rpm
450 Nm
4000 rpm

SKRZYNIA BIEGÓW
Rodzaj skrzyni biegów

Automatyczna 8. biegowa

OSIĄGI
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 CO2 (cykl mieszany)
Emisja CO2 (cykl niski)
Emisja CO2 (cykl średni)
Emisja CO2 (cykl wysoki)
Emisja CO2 (cykl bardzo wysoki)
Zgodność z normą

240 km/h
6.0 s
36 m
-

Dane odpowiadają testom wykonanym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1151, jednak homologacja na marzec 2021 r.
nie została jeszcze zakończona, w związku z czym dane mogą podlegać dalszej korekcie. Po ostatecznym ustaleniu dane
będą dostępne na stronie internetowej Maserati oraz u oficjalnych dealerów Maserati.

maserati.com/levante/hybrid

