


Yeni Maserati Levante Hibrit.
Performansın Yeni Yüzü.

Sıra dışı otomobiller sınır nedir bilmez. Siz neden bilmelisiniz ki? Maserati’nin SUV aracı 
Levante Hibrit, gelişmiş verimlilikle performansı ve tarzı yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. 
Eşsiz Maserati kükremesiyle ilham ve enerji veren tasarım.

Yeni Levante’deki hibrit teknolojisi çıktığınız her macerada yaşayacağınız keyfi 
artırmak üzere tasarlandı. Sınırları aşın, yola sizi daima ileriye taşıyacak üstün Maserati 
performansıyla çıkın. Levante’nin Dizel versiyonundan 0,9 saniye daha hızlı olan 
Levante Hibrit 0 km/s hızdan 100 km/s’ye 6 saniyede çıkarak 240 km/s maksimum 
hıza ulaşabiliyor. Ilımlı hibrit teknolojisi adında, sınır tanımayan Maserati gücü ruhunda.

Levante Hibrit, 4 silindirli 2 litre kapasiteli motoru 48V motorla bir araya getirerek 
toplamda 330 hp güç sağlar. eBooster ile desteklenen bu kombinasyon, dilediğiniz 
zaman her türlü yolu aşacak üstün dinamik performansa dönüşür.

SUV araç ve yarış otomobili boyutlarının benzersiz şekilde dengelendiği dış görünümüyle 
anında tanınan Levante’nin bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi görünen güzelliği araç 
içinde ve dışında sınır tanımayan enerjisinin kıvılcımlarını vurgulayan detaylarla daha 
da güçlendirilmiştir. Ön ızgaranın üstünde bulunan modernleştirilmiş oval logodan C 
sütununda bulunan göz alıcı yeni Üç Dişli Mızrak simgesine ve arkada bulunan yeni 
dinamik Maserati yazısına kadar uzanan yenilenmiş logo ve amblemler Levante Hibrit’in 
her noktasında kendine yer buluyor. Levante Hibrit’in ferah iç kısmı kobalt mavisiyle 
vurgulanan koltukların yanı sıra iddialı, el işi bitişlerle süsleniyor.

Nereye gidiyor olursanız olun eşsiz Maserati kükremesi her zaman duyulacak.
Çünkü hibrit de olsa içinde Maserati’nin SUV araç ruhunu taşıyor.





BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

Genişlik (yan aynalar hariç)

Yükseklik (*)

Dingil mesafesi

Bagaj kapasitesi

Yakıt deposu kapasitesi

Onaylanmış Ağırlık

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

MOTOR GÜCÜ

Maksimum hız

Hızlanma (0 - 100 km/s)

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü) l/100 km

CO
2
 emisyonları (Düşük döngü) g/km

Yakıt tüketimi (Düşük döngü) l/100 km

CO
2
 emisyonları (Orta döngü) g/km

Yakıt tüketimi (Orta döngü) l/100 km

CO
2
 emisyonları (Yüksek döngü) g/km

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü) l/100 km

CO
2
 emisyonları (Ekstra yüksek döngü) g/km

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü) l/100 km

Yönetmelik

Veriler, Yönetmelik (AB) 2017/1151 uyarınca yürütülen testlere karşılık gelir, ancak Mart 2021 itibarıyla homologasyon henüz 

tamamlanmamıştır, dolayısıyla veriler daha fazla düzeltmeye tabi olabilir. Kesinleştikten sonra veriler Maserati web sitesinde ve 

Resmi Maserati Bayilerinde mevcut olacaktır.

CO
2
 emisyonları (Ortalama döngü) g/km

ŞANZIMAN

Şanzıman

LEVANTE HYBRID

5005 mm

2158 mm

1948 mm

1693 mm

3004 mm

580 lt.

80 lt.

2090 kg

L4

* Avrupa piyasası versiyonu

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

240 km/h

6.0 s

36 m
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Otomatik 8 vites





maserati.com/levante/hybrid


