


Yeni Maserati Ghibli Hybrid.
Performan Yeniden Yüklendi.

Gerçek dünyada yenilikler tek bir kıvılcımdan doğabiliyor. Tıpkı hibritleşme 
teknolojisinden doğan değişim gibi.

Yeni Maserati Ghibli Hybrid de bu ilhamdan doğdu: Marka için yeni bir dönemin 
öncüsü olan yeni araç serisinin ilk modeli.

Ghibli Hybrid, geçmişe ihanet etmeden Maserati'nin geleceğini ateşliyor. Maserati'yi 
daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru öne çıkartmak için yenilik ve teknolojinin 
daima yüksek performanslı otomotiv mühendisliğiyle buluştuğu markanın tarihindeki 
ilk hibrit motor.

Dizelden daha hızlı, benzinden daha çevreci: Özetle Ghibli Hybrid felsefesi.

Ghibli'nin hibrit versiyonunda, evrensel olarak temiz hareketliliğin sembolü olarak 
benimsenmiş renk olan yeni özel mavi renkli bir dizi ayrıntı görünüm açısından öne 
çıkmaktadır. Geleneksel üç hava girişi, mavi renkli bu yeni ayırt edici özelliklerin yanı 
sıra, Brembo fren kaliperleri ve C sütunundaki geleneksel Saetta logosunun yıldırım 
figürü ile birlikte sunulmaktadır. Ghibli Hybrid, Avrupa’da mavi üst tonlara sahip 
soğuk bir gri olan tamamen yeni Grigio Evoluzione rengiyle sunuluyor. Gün ışığında 
kendini gösteren bu renkte metallere vuran ışık özel bir parıltı yaratarak aracın 
hatlarını ön plana çıkarıyor.

Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione'nin iç kısmında ise yeni nesil Maserati Akıllı Asistan 
(MIA) multimedya sistemiyle birlikte sunulan doğal Pieno Fiore derisinden üretilmiş 
siyah koltuklar ve mavi dikişler dikkat çekiyor.

Seçiminiz ne olursa olsun, neyi arzuluyor olursanız olun, Maserati Ghibli'nin size 
ilham verecek benzersiz bir yanıtı mutlaka olacak.





ŞANZIMAN

Şanzıman Otomatik 8 vites

MOTOR GÜCÜ

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

Yönetmelik

Veriler, Ocak 2021 itibariyle güncellenen 2017/1151 (AB) sayılı Yönetmeli uyarınca gerçekleştirilen testlerden elde edilmiştir.
MY21 Maserati Connect özelliğinin ülkenizde bulunup bulunmadığını teyit edin.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Dingil mesafesi 2998 mm

Bagaj kapasitesi 500 l

Yakıt deposu kapasitesi 70 l

Ortalama Ağırlık 1950 kg

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR GHIBLI HYBRID

Uzunluk 4971 mm

Genişlik (yan aynalarla birlikte) 2128 mm

Genişlik (yan aynalar hariç) 1945 mm

Yükseklik (*) 1461 mm

Maksimum hız

Hızlanma (0 - 100 km/s)

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü)

Yakıt tüketimi (Düşük döngü)

Yakıt tüketimi (Orta döngü)

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü)

CO
2
 emisyonları (Orta döngü)

CO
2
 emisyonları (Yüksek döngü)

CO
2
 emisyonları (Ortalama döngü)

CO
2
 emisyonları (Düşük döngü)

CO
2
 emisyonları (Ekstra yüksek döngü)

MOTOR

Silindir sayısı ve düzeni

Hacim

Silindir çapı

Strok

Kompresyon oranı

Maks. güç çıkışı

Maks. güç çıkışında motor hızı

Azami tork

Azami torkta motor hızı

Dönüş dairesi 11700 mm

* Avrupa piyasası versiyonu

Onaylanmış Ağırlık 1878 kg

Ek İçerikler Dur-Kalk





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/ghibli/hybrid

