


Новий Maserati Ghibli Hybrid.
Заряджена продуктивність.

Сучасний світ, наповнений безліччю моментів, коли з однієї іскри народжується 
щось нове, в тому числі, коли гібридизація виступає каталізатором змін.

Натхнення – джерело появи нового Maserati Ghibli, першого в лінійці нових 
автомобілів та основного - в новій ері бренду.

Гібрид Ghibli відкриває майбутнє Maserati, не змінюючи минулого. Перший
гібридний двигун в історії бренду, де інновації та технології перетинаються з
високотехнологічною інженерією, щоб рухати Maserati вперед до екологічного
майбутнього.

Швидше дизеля, екологічніше бензину: коротко про філософію гібрида Ghibli.

Ghibli Hybrid миттєво впізнаваний, завдяки новому зовнішньому вигляду та
інтер'єру. Спільною рисою рестайлінгу, став синій колір, обраний для всіх
автомобілів з гібридною технологією, які представляють нову еру.
У зовнішньому вигляді синій колір представлений на трьох характерних
воздуховодах, гальмівних супортах та блискавці в овалі, який обводить тризуб
на задній стійці. В Європі Ghibli Hybrid представлений в абсолютно новому 
кольорі Grigio Evoluzione, холодному, високотехнологічному сірому кольорі з 
синім відтінком. Це колір, який оживає при сонячному світлі, коли блиск металів 
створює особливий блиск, підкреслюючи вигини автомобіля.

Що стосується інтер'єру, то для Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione характерні чорні
сидіння з натуральної шкіри Pieno Fiore з синьою стрічкою, а також 
мультимедійна система MIA (Maserati Intelligence Assistant) нового покоління.

Яким би не був ваш вибір, якими б не були ваші амбіції, Maserati Ghibli завжди
запропонує для вас унікальне рішення.





Трансмісія

Трансмісія Автоматична 8-ступенева

Характеристики

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 л/100 км
13.1 - 13.6 л/100 км
8.1 - 9.4 л/100 км
6.7 - 8.2 л/100 км
7.4 - 8.9 л/100 км

183 - 213 г/км
151 - 186 г/км

183 - 213 г/км
295 - 307 г/км

168 - 200 г/км
Регулювання

Дані відповідають випробуванням, проведеним відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1151, оновлені станом на січень
2021 року. Перевірте доступність Maserati Connect MY21 у вашій країні.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Колесна база 2998 mm

Об'єм багажника 500 l

Об'єм паливного баку 70 l

Середня вага 1950 kg

Розміри та вага GHIBLI HYBRID

Довжина 4971 mm

Ширина ( з боковими дзеркалами) 2128 mm

Ширина (без бокових дзеркал) 1945 mm

Висота (*) 1461 mm

Максимальна швидкість
Прискорення (0-100 км/год)
Гальмівний шлях (100-0 км/год)
Витрата палива (комбінований цикл)
Витрата палива (низький цикл)
Витрата палива (середній цикл)
Витрата палива (високий цикл)
Витрата палива (максимально високий цикл)

CO
2
 викиди (середній цикл)

CO
2
 викиди (високий цикл)

CO
2
 викиди (комбінований цикл)

CO
2
 викиди (низький цикл)

CO
2
 викиди (максимально цикл)

Двигун

Кількість циліндрів
Переміщення
Діаметр отвору
Хід поршня
Ступінь стиснення
Максимальна вихідна потужність
Швидкість при макисмальній потужності
Максимальний крутний момент
Швидкість при макисимально крутному моменті

Радіус розвороту 11700 mm

*Версія для європейського ринку

Затверджена вага 1878 kg

Примітки Старт & Стоп





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/ua/uk/models/ghibli/hybrid

