


Нова колекція Trofeo.
Мистецтво бути першим. 

Об'єднати азарт траси з повсякденною дорогою - одне з найсміливіших завдань.

І якщо ви зробите це з усією італійською майстерністю, ви отримаєте переможця.

Так з'явилася колекція Trofeo. Народжена в результаті гонок, доповнена комфортом та 
вродженим почуттям краси,  які непідвладні часу.

В основі колекції Trofeo лежать високооборотні двигуни V8 з подвійним турбонаддувом. 
Це означає виняткову потужність, швидкість та прискорення зі стрімким звуком.

Витончена якість: це в двох словах і є колекція Trofeo.

Від аеродинамічних деталей з глянцевого вуглецевого волокна до темних задніх 
ліхтарів, коліс в гоночному стилі та лого Trofeo на знакових вентиляційних отворах з 
червоними акцентами: досить одного погляду, щоб отримати переконливе 
підтвердження потужності цього автомобіля. Активувавши режим «Corsa», ви також 
відразу випробуйте більш швидкий відгук дросельної заслінки, більш швидке 
переключення передач та ще більш потужний звук вихлопу.

Що стосується естетики, колекція відрізняється високою гоночною вишуканістю: 
скульптурні спортивні сидіння з натуральної шкіри, візерунки з вуглецевого волокна, 
спеціальна комбінація приладів Trofeo, передові технології та звукова система для 
концертного залу. Хоча майже все в естетиці Trofeo натхненне світом гонок, це не 
ставить під загрозу його комфорт та розкішний дизайн.

Maserati Trofeo. Відчуйте швидкість, ніколи не втрачайте рівноваги.





Трансмісія

Трансмісія

Характеристики

Регулювання

Колесна база

Об'єм багажника
Об'єм паливного баку

Середня вага

Розміри та вага

Довжина
Ширина ( з боковими дзеркалами)
Ширина (без бокових дзеркал)
Висота (*)

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

Затверджена вага

Примітки

Автоматична 8-ступенева

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 л/100 км
20.1 - 20.5 л/100 км
13.4 - 13.4 л/100 км
10.6 - 10.8 л/100 км
10.1 - 10.3 л/100 км

302 - 304 г/км
238 - 243 г/км

276 - 282 г/км
455 - 465 г/км

228 - 233 г/км
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

*Версія для європейського ринку

2000 kg

Автоматична 8-ступенева

326 km/h

4.3 s

34 m

12.3 - 12.6 л/100 км
20.1 - 20.4 л/100 км
13.4 - 13.4 л/100 км
10.6 - 10.9 л/100 км
10.3 - 10.7 л/100 км

302 - 303 г/км
240 - 246 г/км

279 - 285 г/км
454 - 461 г/км

233 - 241 г/км
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

*Стандартна висота

1960 kg

Старт & Стоп

Автоматична 8-ступенева

302 km/h

4.1 s

34.5 m

15.9 - 16.0 л/100 км
24.3 л/100 км
16.6 л/100 км
13.8 - 14.0 л/100 км
14.4 - 14.4 л/100 км

376 г/км
313 - 317 г/км

359 - 363 г/км
549 г/км

318 - 325 г/км
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

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





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/ua/uk/models/trofeo-collection

