


Quattroporte Trofeo

Quattroporte.
İtalyan zarafetinin ikonu.

1963 yılında Maserati cesurca bir adım atarak ilk lüks spor sedan aracını piyasaya 
sürdü. Maserati mühendisleri, güçlü V8 yarış otomobili motorunu alıp şık bir tasarıma 
sahip lüks sedan ile bir araya getirdi ve ortaya çıkan eseri tüm dünyanın beğenisine 
sundu. İlk Quattroporte işte böyle doğdu.
 
Quattroporte, V6 benzinli motor veya güçlü V6 turbo dizel ile başlayıp Trofeo 
versiyonundaki V8 benzinli motora kadar uzanan seçeneklerle sürücülerine yarış 
otomobillerinden miras kalan muazzam gücü sunuyor.
 
Tarzı yenilenmiş, Maserati imzalı Üç Uçlu Mızrak simgesini taşıyan ızgara ile gittiğiniz 
her yerde kendinizi gösterin. Yeni Quattroporte stop lambaları, sektörde LED 
kullanımına öncülük eden, Giugiaro imzalı Maserati 3200 GT “bumerang” arka 
lambalardan ilham alınarak tasarlandı. Lambaların eşsiz şeklini vurgulamak için 
gelişmiş 3K enjeksiyon döküm teknolojisi kullanılarak üç renkli far camları ortaya 
çıkarıldı.
 
Quattroporte'nin uzun dingil mesafesi sayesinde yolcuları geniş ve şık bir iç tasarım 
bekliyor. Araç içinde elle dikilen doğal İtalyan Pieno Fiore derisinden ileri teknoloji 
yardım sistemlerine kadar her türlü konfor ve kullanışlılık unsuru bulunuyor. Ayrıca 
Quattroporte'nin tasarımı yenilenmiş gösterge grubu ve içerisinde Maserati Akıllı 
Asistan (MIA) multimedya sistemin bulunduğu yeni 10,1 inç HD ekran sürüş 
deneyiminizi çok daha kolay ve ilgi çekici hale getiriyor.
 
Maserati, lüks yarış otomobili segmentinin geleceğini şekillendirmeye devam 
ederken gözde modelimizin üstün performansı ve cesur araç ayarlama özelliği hiç 
değişmeyecek. 
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Quattroporte Trofeo

ŞANZIMAN

Şanzıman Otomatik 8 vites

MOTOR GÜCÜ

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

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

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

Dingil mesafesi 3171 mm

Bagaj kapasitesi 530 l

Yakıt deposu kapasitesi 80 l

Ortalama Ağırlık 2160 kg

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR QUATTROPORTE TROFEO

Uzunluk 5262 mm

Genişlik (yan aynalarla birlikte) 2128 mm

Genişlik (yan aynalar hariç) 1948 mm

Yükseklik (*) 1481 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 11800 mm

* Avrupa piyasası versiyonu

Otomatik 8 vites

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°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2000 kg

QUATTROPORTE S

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

Otomatik 8 vites

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°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2065 kg

QUATTROPORTE S Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm 11800 mm

Onaylanmış Ağırlık 2000 kg1900 kg 1980 kg
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maserati.com/quattroporte

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/quattroporte

