


Grecale. 
Každodenní výjimečnost.
Pojmenování modelů po nejslavnějších větrech světa je pro Maserati tradicí. Pokračuje v ní i nové 
SUV, ketré získalo své jméno po prudkém severovýchodním větru Středozemního moře: Grecale.

Nové Grecale je poháněné duší každodenního dobrodružství se vším, co od SUV Maserati 
očekáváte. Od vyvážených a harmonických linií exteriéru až po nejlepší maximální rychlost ve své 
třídě. Zanechá vás v úžasu díky svému neuvěřitelnému komfortu, opulentnímu interiéru a vynikající 
prostornosti v zadní části vozu.

Aby ještě více vyhovělo přáním řidičů, byly v rámci nové řady Grecale představeny tři výbavové 
stupně: GT, Modena a Trofeo.

Výbava GT, poháněná čtyřválcovým mild-hybridním motorem o výkonu 300 koní, elegantně 
podtrhuje původní šarm a eleganci Maserati. Exotické detaily výbavy Grecale GT vyjadřují vášeň 
značky pro luxus a stále viditelný italský styl.

Všestrannost modelu Grecale ožívá s výbavou Modena. Modena, která ztělesňuje sportovního, 
městského a moderního ducha, se může pochlubit čtyřválcovým mild-hybridním motorem o 
výkonu 330 koní. 

Výbava Grecale Trofeo je pak poháněná vysoce výkonným zážehovým motorem V6 o výkonu 530 
koní, který vychází z motoru Nettuno odvozeného od motoru používaného v MC20. Tato výbava 
posouvá každodenní dobrodružství na vyšší úroveň díky své syrové síle a výjimečným výkonům.

Jeho vzpřímený vzhled vyzařuje hrdost. Výrazný pohled zepředu charakterizuje impozantní mřížka 
chladiče Maserati. Profil upoutá pozornost k detailnímu zpracováním kapoty.

Co se týče interiéru, Grecale spojuje funkčnost spolu s luxusem. Styl interiéru je inspirován 
konceptem čistého, moderního a emotivního designu s prostorem pro nové technologie.

Nové Grecale je ztělesněním italské odvahy značky Maserati, díky níž se luxus a výkon staly 
součástí každodenního života.

S novým Maserati Grecale bude váš každý den zcela výjimečný.Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Točivý moment

Otáčky motoru při maximálním točivém momentu

VÝKONY

Maximální rychlost

Akcelerace (0 - 100 km/h)

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

Emise CO
2
 (Low cycle)

Spotřeba (Low cycle)

Emise CO
2
 (Medium cycle)

Spotřeba (Medium cycle)

Emise CO
2
 (High cycle)

Spotřeba (High cycle)

Emise CO
2
 (extra-High cycle)

Spotřeba (extra-High cycle)

Regulace

Emise CO
2
 (kombinovaný cyklus)

PŘEVODOVKA

Převodovka

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Délka

Šířka (se zpětnými zrcátky)

Šířka (bez zpětných zrcátek)

Výška

Rozvor

Objem palivové nádrže

Průměr otáčení

Homologovaná hmotnost

Objem zavazadlového prostoru

MOTOR

Počet válců a uspořádání

Objem

Vrtání

Zdvih

Kompresní poměr

Maximální výkon

Otáčky motoru při maximálním výkonu

64 l

12.4 m

1870 kg

535 l

GRECALE GT

4846 mm

2163 mm

1948 mm

1670 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

300 HP

5750 rpm

450 Nm

2000 - 4000 rpm

240 km/h

5.6 s

<40 mt

Euro 6D Final

194 - 208 g/km

8.6 - 9.2 l/100 km

190 - 199 g/km

8.4 - 8.8 l/100 km

297 - 300 g/km

13.1 - 13.2 l/100 km

167 - 177 g/km

7.4 - 7.8 l/100 km

198 - 208 g/km

8.7 - 9.2 l/100 km

Automatická 8stupňová

64 l

12.4 m

1895 kg

535 l

GRECALE MODENA

4847 mm

2163 mm

1979 mm

1667 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 HP

5750 rpm

450 Nm

2000 - 5000 rpm

240 km/h

5.3 s

<40 mt

Euro 6D Final

196 - 209 g/km

8.7 - 9.2 l/100 km

191 - 204 g/km

8.4 - 9 l/100 km

297 - 300 g/km

13.1 - 13.2 l/100 km

168 - 180 g/km

7.4 - 8 l/100 km

199 - 210 g/km

8.8 - 9.3 l/100 km

Automatická 8stupňová

64 l

12.4 m

2027 kg

570 l

GRECALE TROFEO

4859 mm

2163 mm

1979 mm

1659 mm

2901 mm

V6 90°

3000 cc

88 mm

82 mm

11:1

530 HP

6500 rpm

620 Nm

3000 - 5500 rpm

285 km/h

3.8 s

<40 mt

Euro 6D Final

263 g/km

11.6 l/100 km

233 g/km

10.3 l/100 km

394 g/km

17.4 l/100 km

211 g/km

9.3 l/100 km

254 g/km

11.2 l/100 km

Automatická 8stupňová

Data odpovídají testům provedeným v souladu s Regulací (EU) 2017/1151 s aktualizací k červnu 2021. Prosíme, zkontrolujte si 
dostupnost služby Maserati Connect ve své zemi.



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale
https://www.maserati.com/cz/cs/models/grecale

