


O novo Maserati Ghibli Hybrid.
Performance charged.

A natureza está repleta de momentos em que uma única faísca evolui para algo novo 
– um instante em que a hibridização age como o catalisador da mudança.

Da mesma inspiração provém o novo Maserati Ghibli Hybrid: o primeiro de uma linha 
de novos veículos, na vanguarda de uma nova era para a marca do Tridente.

O Ghibli Hybrid liga o futuro da Maserati sem trair o passado. O primeiro motor 
híbrido da história da marca, em que inovação e tecnologia sempre andaram de 
mãos dadas com engenharia automóvel de alta performance, para conduzir a 
Maserati rumo a um futuro mais sustentável.

Mais rápido que o diesel, mais ecológico que a gasolina: a �loso�a do Ghibli Hybrid 
resumida.

Em termos de aparência, a versão híbrida do Ghibli apresenta vários detalhes num 
novo e exclusivo tom de azul, cor universalmente adotada como o símbolo da 
mobilidade sustentável. As três tradicionais saídas de ventilação apresentam 
detalhes neste novo azul, assim como as pinças de travão Brembo e o raio do 
tradicional logótipo Sae�a aplicado nos pilares C. Na Europa, o Ghibli Hybrid é 
apresentado na cor totalmente nova Grigio Evoluzione, uma tonalidade de alta 
tecnologia num cinzento frio com tons de azul. Uma cor que ganha vida sob a luz do 
sol, quando o reluzir dos metais cria um brilho único, enfatizando as formas do 
automóvel.

Quanto ao interior, o Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione é caraterizado pelos bancos 
revestidos a pele natural Pieno Fiore de cor preta com pespontos azuis, bem como 
pela nova geração do sistema multimédia MIA (Maserati Intelligent Assistant).

Qualquer que seja a sua escolha, qualquer que seja a sua ambição, o Maserati Ghibli 
oferece sempre uma resposta única e inspiradora.





TRANSMISSÃO

Caixa de velocidades Automática de 8 relações

PRESTAÇÕES

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

Norma

Os dados especicados referentes ao consumo de combustível e às emissões de CO2 foram determinados de acordo com o protocolo
WLTP de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2017/1151 [Janeiro 2021]

Euro 6D Final

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Distância entre eixos 2998 mm

Capacidade da mala 500 l

Capacidade do depósito de combustível 70 l

Peso médio 1950 kg

DIMENSÕES E PESOS GHIBLI HYBRID

Comprimento 4971 mm

Largura (com retrovisores) 2128 mm

Largura (sem retrovisores) 1945 mm

Altura (*) 1461 mm

Velocidade máxima

Aceleração (0 - 100 km/h)

Distância de travagem (0-100 km/h)

Consumo de combustível (Ciclo combinado)

Consumo de combustível (Ciclo baixo)

Consumo de combustível (Ciclo médio)

Consumo de combustível (Ciclo elevado)

Consumo de combustível (Ciclo extremamente elevado)

Emissões de CO
2
 (Ciclo médio)

Emissões de CO
2
 (Ciclo elevado)

Emissões de CO
2
 (Ciclo combinado)

Emissões de CO
2
 (Ciclo baixo)

Emissões de CO
2
 (Ciclo extremamente elevado)

MOTOR

Número de cilindros e arquitetura

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime de potência máxima

Binário máximo

Regime de binário máximo

Diâmetro de viragem 11700 mm

* Versão para o mercado europeu

Peso aprovado 1878 kg

Conteúdo Adicional Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid

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

