


Nowa kolekcja Trofeo. 
Sztuka prędkości.

Połączenie emocji towarzyszących na torze wyścigowym z codziennością na 
drogach jest jednym z najbardziej śmiałych wyzwań wszechczasów. Lecz, gdy z 
pomocą przychodzi kunszt włoskich mistrzów, rodzi się zwycięzca.

Właśnie tak powstała nowa kolekcja Trofeo. Zrodzona z miłości do wyścigów, 
udoskonalona komfortem i wrodzonym poczuciem ponadczasowej estetyki.

Sercem kolekcji Trofeo jest wysokoobrotowy silnik V8 Twin-Turbo. Oznacza to 
wyjątkową moc, szybkość i przyspieszenie, a towarzyszący im dźwięk przyprawia o 
ciarki wzdłuż kręgosłupa. Dopracowana deklaracja osiągów: oto kolekcja Trofeo w 
skrócie.
Od aerodynamicznych detali z włókna węglowego o wysokim połysku, przez 
ciemne wykończenie świateł tylnych, po sportowe obręcze kół oraz emblemat 
Trofeo na kultowych wlotach powietrza zaakcentowanych czerwienią: wystarczy 
rzucić okiem, aby rozpoznać ogromną moc ukrytą w tym samochodzie. 
Uruchomienie trybu „Corsa” spowoduje, że od razu odczujesz szybszą reakcję 
przepustnicy, przyspieszoną pracę przekładni oraz usłyszysz jeszcze bardziej 
potężny dźwięk z rury wydechowej.

Pod względem estetyki kolekcja ta została wzbogacona o najlepsze wyścigowe 
elementy: wyprofilowane sportowe fotele z naturalnej skóry, motywy z włókna 
węglowego, specjalny panel wskaźników kolekcji Trofeo, najnowsze rozwiązania 
technologiczne oraz nagłośnienie o jakości porównywalnej z halą koncertową. 
Chociaż estetyka Trofeo jest niemal w całości zainspirowana światem sportów 
motorowych, nie ogranicza to wygody ani luksusowej stylistyki.

Maserati Trofeo. Poczuj szybkość, nigdy nie trać gracji.





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

2000 kg

326 km/h

4.3 s

34 m

12.3 - 12.6 l/100 km

20.1 - 20.4 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.9 l/100 km

10.3 - 10.7 l/100 km

302 - 303 g/km

240 - 246 g/km

279 - 285 g/km

454 - 461 g/km

233 - 241 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

2998 mm

500 l

80 l

2020 kg

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

11700 mm

1960 kg

Start & Stop

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

—

— —

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)

Średnica zawracania

Masa według homologacji

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

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

Pozostałe funkcje

* Wersja na rynek europejski





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/pl/pl/models/trofeo-collection

