


Новий Maserati Levante Hybrid.
Заряджена продуктивність.

Надзвичайність не знає меж. Чому? Levante Hybrid - це  позашляховик Maserati, 
що піднімає продуктивність та стиль на нові висоти з підвищеною ефективністю. 
Надихаючий, електризуючий, із унікальним гуркотом Maserati.

Гібридна технологія нового Levante розроблена для збільшення вражень від кожної 
вашої пригоди. Не приймайте жодних кордонів, прокладіть шлях грандіозною 
продуктивністю Maserati, яка завжди веде вас вперед. Levante Hybrid на 0,9 секунди 
швидше, ніж версія Levante Diesel, розгін 0-100 км / год за 6 секунд, з максимальною 
швидкістю 240 км / год. М’яка гібридна технологія за назвою, проте ревуча сила 
Maserati по життю.

Levante Hybrid поєднує в собі 4-циліндровий 2-літровий двигун на 48 В, який 
розвиває загальну потужність 330 к.с. У поєднанні з eBooster  він забезпечує чудові 
динамічні характеристики, що дозволяє долати будь-які шляхи  де завгодно та в 
будь-який час.

Скульптурна краса Levante, яка  миттєво пізнається завдяки унікальному поєднанню 
пропорцій позашляховика та гоночного автомобіля, ще більше підсилюється 
внутрішніми та зовнішніми деталями, які підкреслюють електричну іскру його 
безмежної енергії. Від модернізованого овального логотипу над передньою 
решіткою до вражаючого нового Тризуба на стійці C та динамічного нового шрифта 
Maserati позаду, рестайлінговий логотип та значки представлені по всьому Levante 
Hybrid. Сидіння, виділені синім кобальтом разом із виразним оздобленням ручної 
роботи, прикрашають просторий салон Levante Hybrid.

Не має значення куди ви їдете,  цей унікальний гуркіт Мазераті завжди буде чути.
Тому що це може бути гібрид, але це все-таки позашляховик Maserati.





РОЗМІРИ ТА ВАГА

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

Об’єм багажника
Об’єм паливного баку
Затверджена вага

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

CO2 викиди (низький цикл)

Витрата палива (низький цикл)

CO2 викиди (середній цикл)

Витрата палива (середній цикл)

CO2 викиди (високий цикл)

Витрата палива (високий цикл)

CO2 викиди (максимально цикл)

Витрата палива (максимально високий цикл)

Дані відповідають випробуванням, проведеним відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1151, однак омологація станом на 
березень 2021 року ще не завершена, отже, дані можуть підлягати подальшому коригуванню. Як тільки остаточні дані 
будуть підтверджені, вони будуть доступні на веб-сайті Maserati та у офіційних дилерів Maserati.

CO2 викиди (комбінований цикл)

ТРАНСМІСІЯ

Трансмісія

LEVANTE HYBRID

5005 mm

2158 mm

1948 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Автоматична 8-ступенева

Регулювання -

* Версія для європейського ринку





maserati.com/levante/hybrid

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

