Lexus ES Executive

Технічні характеристики
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. швидкість, км/год

210

Розгін від 0 до 100 км/год, с

9.1

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Екологічний стандарт

Euro 6

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті), г/км

191

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом), г/км

126

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл),
г/км

150

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Місткість паливного бака, л

60

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип

Електропідсилювач

Число обертів кермового колеса (від упора до упора)

2.6

Мінімальний радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

5.9

КОЛЕСА ТА ШИНИ
Розмір шин

235/45

ПІДВІСКА
Передня підвіска

МакФерсон

Задня підвіска

Багатоважільна

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Гальма передні

Вентильовані диски

Гальма задні

Диски

МАСА
Маса у спорядженому стані, кг

1660

ТРАНСМІСІЯ
Привод

Передній

Тип коробки передач

8-ступенева автоматична
Direct Shift

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
Кількиість місць

5

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ
Передній кут звису (кут заїзду), °

13.2

Задній кут звису (кут з’їзду), °

9.4

ДВИГУН
Тип двигуна

Атмосферний

Рекомендоване пальне

Бензин з октановим числом
95 або вище

Максимальна потужність (к.с. при об/хв)

207

Макс. потужність, кВт при об/хв

152

Макс. крутний момент, Нм при об./хв.

243

ГАБАРИТИ
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

154

Довжина, мм

4975
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Ширина, мм

1865

Колісна база, мм

2870

Звис попереду, мм

1005

Звис позаду, мм

1100

Ширина передньої колії, мм

1590

Ширина задньої колії, мм

1600

Висота, мм

1445

СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО
Міський цикл, л/100 км

8.4

Позаміський цикл, л/100 км

5.5

Комбінований цикл, л/100км

6.6

Комплектація
ЕКСТЕР’ЄР/ДИСКИ
- 18-дюймові легкосправлні диски, шини 235/45 R18
ІНТЕР’ЄР/ІНТЕР’ЄР
- Безконтактний ключ
- Дерев'яні декоративні вставки з фоновою підсвіткою
- Дзеркало заднього виду з електрохроматичним покриттям (запобігає засліпленню)
- Електронна система безключового доступу Smart Entry
- Електропривод кришки багажника з безконтактним сенсором відчинення та зачинення кришки
багажника
- Електропривод регулювання керма за вильотом та кутом нахилу, з пам'яттю положень
- Електропривод склопідіймачів на передніх та задніх вікнах
- Задні сидіння без можливості регулювання положення
- Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир та
механізмом автоматичної активації рециркуляції повітря
- Люк для довгомірних вантажів у спинці задніх сидінь
- Мультифункціональне кермо зі шкіряним оздобленням, дерев'яними вставками, підігрівом і
важелями перемикання передач
- Накладки на пороги з нержавібчої сталі з логотипом LEXUS
- Освітлення порогів дверей
- Передні сидіння з електроприводом регулювання та памяттю положень сидіння водія
- Передній центральний підлокітник з кришкою, оздобленою штучною шкірою
- Підігрів лобового скла у зоні щіток
- Підігрів та вентиляція передніх сидінь
- Повнорозмірне запасне колесо
- Поперекова підтримка на передніх сидіннях з електроприводом регулювання положення
за 4 напрямками (для водія) / 2 напрямками (для пасажира)
- Регулювання довжини подушки сидіння водія
- Рівень комплектації - Executive
- Розетка на 12 В у передній та задній частинах салону
- Селектор трансмісії, оздоблений комбінованою шкірою
- Сидіння, оздоблені комбінованою шкірою
- Система іонізації повітря nanoe® у салоні
- Система комфортної посадки та висадки (зміна положення рульової колонки та сидіння водія)
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- Скляний люк у даху з електроприводом
- Сонцезахисна шторка на задньому вікні, з електроприводом
- Фіксована спинка заднього ряду сидінь з люком для довгомірних вантажів
- Фільтр салону з захистом від пилку
- Функція автоматичного ввімкнення ближнього світла фар та затримки вимикання фар після
закриття автомобіля
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками і відсіком для зберігання дрібних
речей
ЕКСТЕР’ЄР
- Автоматичний коректор кута нахилу світлового променя фар, статичний
- Всепогодне головне світло
- Задні протитуманні ліхтарі
- Зідній бампер з прихованими виходами вихлопної системи
- Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом та електроприводом
складання з функціями пам'яті положень та автоматичного складання
- Зовнішні дзеркала заднього виду з обігрівом
- Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення
- Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного нахилу при включенні заднього ходу
- Зона роширеного кута огляду в зовнішніх дзеркалах
- Покажчики повороту у зовнішніх дзеркалах заднього виду
- Радіаторна решітка з L-подібними вічками сітки
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні задні ліхтарі
- Світлодіодні лампи освітлення поворотів
- Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла
- Склоочисники лобового скла з датчиком дощу
- Тоноване скло на задніх вікнах
- Шумопоглинаюче скло передніх дверей
ІНТЕР’ЄР/ПАСИВНА БЕЗПЕКА
- 10 подушок безпеки
- Вимикач подушки безпеки переднього пасажира
- Звукове та візуальне попередження про незастібнуті ремені безпеки
- Кріплення стандарту ISOFIX для дитячих крісел на бокових задніх сидіннях
- Переднатягувачі ременів безпеки задніх сидінь
- Ремені безпеки на передніх сидіннях з переднатягувачами
- Система активного капоту (PUH)
ІНТЕР’ЄР/ОХОРОННІ ПРИСТРОЇ
- Автоматичне блокування дверей
- Автомобільна сигналізація з датчиком проникнення сторонніх у салон
- Подвійне замикання дверей
ІНТЕР’ЄР/АКТИВНА БЕЗПЕКА
- Cистема виявлення кросс-трафіку та автоматичного гальмування під час руху заднім ходом
(RCTAB)
- Адаптивний круїз-контроль (ACC)
- Вакуумний підсилювач гальм
- Електромеханічне паркувальне гальмо (EPB)
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- Електропідсилювач керма (EPS)
- Інтелектуальна система безпеки Lexus Safety System +
- Інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування спереду та ззаду
(ICS)
- Сигнал екстреного гальмування (EBS)
- Система Stop/Start
- Система автоматичного дального світла (AHB)
- Система допомоги початку руху на підйомі (HAC)
- Система допомоги утримання в центрі смуги руху (LTA)
- Система курсової стійкості автомобіля (VSC)
- Система моніторингу «сліпих» зон (BSM)
- Система передаварійної безпеки (PCS)
- Система попередження про стан тиску в шинах (TPWS) з автоматичним визначенням колеса
- Система розпізнавання дорожніх знаків (RSA)
- Функція вибору режимів керування ECO / NORMAL / SPORT
- Функція ідентифікації велосипедиста попереду в світлу пору доби
- Функція ідентифікації пішохода попереду
ІНТЕР’ЄР/ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА АПАРАТУРА
- USB роз'єм
- Аналоговий годинник на панелі приладів
- Антена "пливець акули"
- Аудіосистема Lexus із СD-програвачем та 10 динаміками
- Два роз’єми USB та роз’єм AUX для підключення портативних пристроїв
- Індикатор економічного режиму ECO
- Камера заднього огляду з віртуальною розміткою
- Кольоровий 7" інформаційний дисплей панелі приладів
- Мультифункціональне кермо з кнопками керування аудіосистемою, телефоном, голосовим
керуванням, адаптивним круїз-контролем, системою LDA
- Одометр
- Підтримка технології Apple CarPlay®
- Сенсорна система дистанційного керування інформаціно-розважальною системою Remote Touch
- Тахометр
- Цифрове радіо (DAB)
- Цифровий спідометр
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