


Quattroporte Trofeo

Quattroporte.
Um ícone da elegância italiana.

Em 1963, a Maserati teve a audácia de apresentar a primeira berlina desportiva de 
luxo de sempre. Partindo de um potente motor V8 de competição, os engenheiros 
combinaram-no com uma berlina de luxo belamente desenhada, e apresentaram, 
com orgulho, o modelo ao mundo. Nascia, assim, o primeiro Quattroporte.

O Quattroporte oferece uma potência massiva, nascida na competição, proveniente 
de um motor V6 a gasolina, ou de um poderoso V6 turbodiesel. 

Não existe melhor forma de afirmar a sua chegada do que com a emblemática 
grelha do Tridente redesenhada. Os novos farolins do Quattroporte são inspirados 
pelos grupos óticos traseiros em forma de boomerang do Maserati 3200 GT, 
inspirado por Giugiaro, pioneiros na utilização de LED na indústria. Para enfatizar a 
sua forma única, foi empregue uma vanguardista tecnologia de moldagem por 
injeção 3K, que lhes confere uma lente de três cores. 

Uma longa distância entre eixos garante um habitáculo espaçoso e elegante. É 
proporcionado todo o conforto e comodidade, desde o material de pele natural 
Piene Fiore italiana cosida à mão aos sistemas de assistência à condução de 
vanguarda. O Quattroporte também conta com um redesenhado painel de 
instrumentos e com um novo ecrã HD de 10,1 polegadas, que tornam a condução 
ainda mais envolvente.

O Quattroporte está disponível com dois packs de acabamento. O GranLusso 
apresenta um exclusivo interior em seda Ermenegildo Zegna, juntamente com 
refinamentos exteriores, enquanto que o GranSport sublinha ainda mais a vertente 
dinâmica, por dentro e por fora.

À medida que a Maserati continua a dar forma ao futuro do gran turismo de luxo, a 
magistral potência e o ousado refinamento do nosso topo de gama irá sempre 
manter-se.
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Quattroporte Trofeo

TRANSMISSÃO

Transmissão

PRESTAÇÕES

MOTOR

Automática de 8 velocidades

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

Os dados correspondem a testes realizados em cumprimento da Regulamentação (UE) 2017/1151, atualizado à data de janeiro de 2021.

Euro 6D Final

V8 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

DIMENSÕES E PESOS QUATTROPORTE TROFEO

5.262 mm

2.128 mm

1.948 mm

1.481 mm

11,8 m

* Versão para o mercado
europeu

Automática de 8 velocidades

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°

2.979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9,7: 1

316 kW (430 CV)

5.750 rpm

580 Nm

2.250 - 4.000 rpm

3.171 mm

530 l

80 l

2.000 kg

QUATTROPORTE S

5.262 mm

2.128 mm

1.948 mm

1.481 mm

Automática de 8 velocidades

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°

2.979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9,7: 1

316 kW (430 CV)

5.750 rpm

580 Nm

2.250 - 4.750 rpm

3.171 mm

530 l

80 l

2.065 kg

QUATTROPORTE S Q4

5.262 mm

2.128 mm

1.948 mm

1.481 mm

11,8 m 11,8 m

2.000 kg1.900 kg 1.980 kg

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura*

Distância entre eixos

Diâmetro de viragem

Capacidade da mala

Capacidade do depósito de combustível

Peso homologado

Peso médio

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

Binário máximo

Regime do motor ao binário máximo

Velocidade máxima

Aceleração (0-100 km/h)

Distância de travagem (100-0 km/h)

Consumo de combustível (Ciclo combinado) 

Consumo de combustível (Ciclo baixo) 

Consumo de combustível (Ciclo méio) 

Consumo de combustível (Ciclo alto) 

Consumo de combustível (Ciclo extra alto) 

Emissões de CO2 (Ciclo combinado) 

Emissões de CO2 (Ciclo baixo) 

Emissões de CO2 (Ciclo médio) 

Emissões de CO2 (Ciclo alto) 

Emissões de CO2 (Ciclo extra alto) 

Regulamentação
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