


A nova Coleção Trofeo.
The Art of Fast.

Combinar a emoção da condução em pista com uma utilização quotidiana em 
estrada é um dos mais ousados desa�os de sempre. E quando isto se conjuga 
com a manufatura italiana, o sucesso está assegurado.

Foi assim que a Coleção Trofeo ganhou vida. Nascida da competição, melhorada 
pelo conforto e com um sentido inato de beleza intemporal.

No coração da Coleção Trofeo está um V8 biturbo altamente rotativo. O que se 
traduz numa potência, numa velocidade e numa aceleração excecionais, com uma 
sonoridade que percorre a sua coluna vertebral. Uma rede�nida declaração de 
performance: assim é, em suma, a Coleção Trofeo.

Dos detalhes aerodinâmicos em �bra de carbono de alto brilho aos farolins 
traseiros com acabamento escurecido, passando pelas jantes inspiradas na 
competição e pelo emblema Trofeo aplicado nas emblemáticas saídas de 
ventilação laterais com pormenores em vermelho: um mero vislumbre é tudo
o que é necessário para obter uma retumbante con�rmação da potência que
este automóvel encerra. Ativando o modo “Corsa”, de imediato experienciará
uma resposta mais célere do acelerador, passagens de caixa mais rápidas e
uma sonoridade do escape ainda mais poderosa.

No que à estética diz respeito, a Coleção apresenta supremos re�namentos 
próprios da competição: bancos desportivos esculpidos e revestidos a pele 
natural, aplicações em �bra de carbono, um painel de instrumentos especí�co da 
coleção Trofeo, a mais moderna tecnologia de ponta e um sistema de som com 
uma sonoridade digna de uma sala de concertos. Apesar de quase tudo na 
estética do Trofeo ser inspirado pelo mundo da competição, tal não compromete
o seu conforto nem o seu luxuoso design.

Maserati Trofeo. Sinta a velocidade sem perder a elegância.





TRANSMISSÃO

Caixa de velocidades

PRESTAÇÕES

Norma

Distância entre eixos

Capacidade da mala

Capacidade do depósito de combustível

Peso médio

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura (*)

Velocidade máxima

Aceleração (0 - 100 km/h)

Distância de travagem (0-100 km/h)

Consumo de combustível (Ciclo combinado) l/100 km

Consumo de combustível (Ciclo baixo) l/100 km

Consumo de combustível (Ciclo médio) l/100 km

Consumo de combustível (Ciclo elevado) l/100 km

Consumo de combustível (Ciclo extremamente
elevado) l/100 km
Emissões de CO

2
 (Ciclo combinado) g/km

MOTOR

Número de cilindros e arquitetura

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressã o

Potência máxima

Regime de potência máxima

Peak torque

Binário máximo / Regime de binário máximo

Diâmetro de viragem

peso aprovado

Conteúdo Adicional

Automática de 8 relações

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 a 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44: 1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm

2.250 - 5.250 rpm

3.171 mm

530 l

80 l

2.160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5.262 mm

2.128 mm

1.948 mm

1.481 mm

11,8 m

* Versão para o mercado europeu

2.000 kg

Automática de 8 relações

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 a 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44: 1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm

2.250 - 5.250 rpm

2.998 mm

500 l

80 l

2.020 kg

GHIBLI TROFEO

4.971 mm

2.128 mm

1.945 mm

1.461 mm

11,7 m

* Altura ao solo normal

1.960 kg

Start & Stop

Automática de 8 relações

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 a 90°

3.799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44: 1

580 CV

6.750 rpm

730 Nm

2.500 - 5.000 rpm

3.004 mm

580 l

80 l

2.170 kg

LEVANTE TROFEO

5.020 mm

2.158 mm

1.981 mm

1.698 mm

11,7 m

* Altura ao solo normal
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Os dados especi�cados referentes ao consumo de combustível e às emissões de CO
2
 foram determinados de acordo com o protocolo WLTP de acordo com as disposições do 

Regulamento (UE) 2017/1151 [Março 2021]

Emissões de CO
2
 (Ciclo baixo) g/km

Emissões de CO
2
 (Ciclo médio) g/km

Emissões de CO
2
 (Ciclo elevado) g/km

Emissões de CO
2
 (Ciclo extremamente elevado) g/km





maserati.com/trofeo-collection

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

