


Quattroporte Trofeo

Quattroporte.
Ikona włoskiej elegancji.

W 1963 r. Maserati wykonało śmiały krok prezentując pierwszy na świecie 
luksusowy sedan sportowy. Inżynierowie rozpoczęli od mocarnego silnika 
sportowego V8, który połączyli z piękną konstrukcją luksusowego sedana, by z 
dumą zaprezentować światu efekt swoich wysiłków. W ten sposób na świat 
przyszedł pierwszy Quattroporte.
 
Do czasu wprowadzenia silnika benzynowego V8 w wersji Trofeo, Quattroporte 
oferuje ogromną moc sportowego silnika benzynowego V6 lub wydajność 
wysokoprężnego V6 z turbodoładowaniem. 
 
Nie ma lepszego sposobu na oznajmienie swojego przybycia, niż dzięki grillowi 
ozdobionemu trójzębem w odświeżonej stylistyce. Tylne światła nowego 
Quattroporte zostały zainspirowane „bumerangowymi” lampami Maserati 3200 GT 
pióra Giugiaro, które zapoczątkowały wykorzystanie technologii LED w sektorze. 
Aby podkreślić ich wyjątkowy kształt, użyto najnowocześniejszej technologii 
formowania wtryskowego 3K do stworzenia trójkolorowych soczewek.
 
Szeroki rozstaw osi zapewnia przestronność eleganckiej kabiny, którą wyposażono 
w każde udogodnienie oraz wszelkie wygody, począwszy od włoskiej, ręcznie 
szytej tapicerki ze skóry Pieno Fiore, a kończąc na najnowocześniejszych 
systemach wspomagania jazdy. Quattroporte jest także wyposażony w 
przeprojektowany panel wskaźników oraz nowy ekran HD o przekątnej 10,1” 
systemu multimedialnego Inteligentny Asystent Maserati (MIA), który sprawi, że 
jazda będzie jeszcze bardziej intuicyjna i wciągająca.
 
Maserati dalej kształtuje przyszłość luksusowych aut turystycznych, jednak 
doskonałe osiągi i śmiałe usprawnienia naszych flagowych samochodów 
pozostaną na zawsze.



Quattroporte V6



Quattroporte Trofeo

326 km/h

4.5 s

34 m

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 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

288 km/h

5.0 s

35.5 m

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 l/100 km

274 - 288 g/km

218 - 232 g/km

250 - 270 g/km

414 - 427 g/km

221 - 233 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2000 kg

QUATTROPORTE S

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

288 km/h

4.8 s

35.5 m

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 l/100 km

293 - 304 g/km

236 - 245 g/km

274 - 285 g/km

430 - 439 g/km

242 - 250 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2065 kg

QUATTROPORTE S Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm 11800 mm

2000 kg1900 kg 1980 kg

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 według homologacji

Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa Automatyczna 8. biegowa
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maserati.com/quattroporte

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

