


Yeni Trofeo Koleksiyonu.
The Art of Fast.

Yarış pistlerinin heyecanını her gün geçtiğimiz yollara taşımak bugüne kadarki en çok 
cesaret isteyen zorluklardan biriydi.
İtalyan ustalığının tüm hünerlerini kullanarak bunu başardığınızda ise elinizde bir 
yıldız oluyor.

İşte Trofeo Koleksiyonu böyle doğdu. Yarış geleneğinden miras kalan tarz, konfor 
özellikleriyle zenginleştirildi ve modası hiç geçmeyecek bir güzellik ortaya çıktı.

Trofeo Koleksiyonunun tam kalbinde yüksek devirlere ulaşabilen ikiz Turbo V8 mo-
torlar yatıyor. Böylece olağanüstü hız, güç ve hızlanma kabiliyeti iliklerinize kadar 
hissedeceğiniz sesle bir araya geliyor. Dengeli şekilde sergilenen performans: İşte 
Trofeo Koleksiyonu'nun özeti.
Parlak karbon fiber aerodinamik detaylardan koyu bitişli stop lambalarına, yarış oto-
mobillerinden ilham alınan jantlardan kırmızı vurgulu ikonik havalandırma deliklerinin 
üzerindeki Trofeo amblemine uzanan özelliklerle bu aracın içindeki gücü tüm çıplak-
lığıyla görmek için bir bakış yeter. “Corsa” modunu etkinleştirdiğinizdeyse gaz 
pedalında anında daha hızlı tepki, daha hızlı vites değiştirme ve daha da güçlü egzoz 
sesi özelliklerine erişebileceksiniz.

Estetik açısından Koleksiyonda yarış otomobillerinden miras kalan üstün özellikler 
bulunuyor: kusursuz hatlı doğal deri spor koltuklar, karbon fiber desenler, Trofeo'ya 
özgü gösterge grubu, konser salonu etkili ileri teknoloji ses sistemi. Trofeo'nun 
hemen hemen tüm özellikleri yarış dünyasından ilham alınarak tasarlanmış olsa da 
konfor ve lüks tasarımdan da ödün verilmemiş.

Maserati Trofeo. Hızı hissedin, duruşunuzu asla kaybetmeyin.





ŞANZIMAN

Şanzıman

MOTOR GÜCÜ

Yönetmelik

Dingil mesafesi

Bagaj kapasitesi

Yakıt deposu kapasitesi

Ortalama Ağırlık

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

Genişlik (yan aynalar hariç)

Yükseklik (*)

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

Onaylanmış Ağırlık

Ek İçerikler

Otomatik 8 vites

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 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

* Avrupa piyasası versiyonu

2000 kg

Otomatik 8 vites

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 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

2998 mm

500 l

80 l

2020 kg

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

11700 mm

* Normal Sürüş Yüksekliği

1960 kg

Dur-Kalk

Otomatik 8 vites

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 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

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





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/trofeo-collection

