Lexus LC Sport

Технічні характеристики
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. швидкість, км/год

270

Розгін від 0 до 100 км/год, с

4.7

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Екологічний стандарт

Euro 6

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

399

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

184

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

263

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Місткість паливного бака, л

82

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип

Електропідсилювач

Число обертів кермового колеса (від упора до упора)

2.6

Мінімальний радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

5.91

КОЛЕСА ТА ШИНИ
Розмір шин

245/40 R21 (передні) + 275/35
R21

ПІДВІСКА
Передня підвіска

Багатоважільна

Задня підвіска

Багатоважільна

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Гальма передні

Вентильовані диски

Гальма задні

Вентильовані диски

МАСА
Маса у спорядженому стані, кг

1 935

ТРАНСМІСІЯ
Привод

Задній

Тип коробки передач

10-ступенева автоматична

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
Кількість місць

4

ДВИГУН
Рекомендоване пальне

Бензин з октановим числом 95
або вище

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

477/7100

Макс. потужність, кВт при об/хв

351/7100

Макс. крутний момент, Нм при об./хв.

540/4800

ГАБАРИТИ
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

133

Довжина, мм

4770

Ширина, мм

1920

Колісна база, мм

2870

Звис попереду, мм

930

Звис позаду, мм

970
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Ширина передньої колії, мм

1630

Ширина задньої колії, мм

1635

Висота, мм

1345

СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО
Міський цикл, л/100 км

17.4

Позаміський цикл, л/100 км

8.0

Комбінований цикл, л/100км

11.5

Комплектація
ЕКСТЕР’ЄР/ДИСКИ
- 21-дюймові ковані легкосплавні диски, шини 245/40 R21 (передні) + 275/35 R21 (задні)
ІНТЕР’ЄР/ІНТЕР’ЄР
- 3-спицеве кермо з підігрівом та підрульовими важелями перемикання передач, обшите
перфорованою шкірою
- Внутрішня підсвідка відділення для рукавичок
- Датчик освітлення з функцією затримки вимикання фар після закриття автомобіля
- Дзеркало заднього виду з електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню)
- Електроcклопідйомники
- Електронна система безключового доступу Smart Entry
- Електропривод кришки багажника
- Електропривод регулювання керма за кутом нахилу та у поздовжньому напрямку, з пам’яттю
- Задні сидіння з фіксованими спинками
- Карбонові накладки на пороги дверей, з написом LEXUS
- Клімат-контроль із незалежним регулюванням температури зон водія та переднього пасажира
- Обшивка панелі приладів матеріалом Alcantara
- Обшивка сидінь матеріалом Alcantara®
- Освітлення порогів дверей
- Передні сидіння з електроприводом регулювання положення за 8-ма параметрами для водія та
пасажира, з запам’ятовувальним пристроєм для сидіння водія
- Підігрів зони склоочисників
- Підігрів передніх сидінь
- Підігрів та вентиляція передніх сидінь
- Підсвітка багажника
- Поперекова підтримка на сидіннях водія та переднього пасажира з електроприводом
регулювання положення за 2 напрямками
- Розетка на 12 В
- Система безключового доступу
- Система іонізації повітря у салоні nanoe®
- Система комфортної посадки та висадки (зміна положення кермової колонки)
- Спортивні алюмінієві накладки на педалі
- Спортивні передні сидіння
- Центральний замок з подвійним блокуванням дверей
ЕКСТЕР’ЄР
- Автоматична корекція кута нахилу фар
- Датчики паркування спереду та ззаду
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- Задні протитуманні ліхтарі
- Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом регулюванням (з пам’яттю) та складання,
обігрівом та електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню)
- Карбоновий дах
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Омивачі фар
- Покажчики повороту у зовнішніх бічних дзеркалах заднього виду
- Решітка радіатора F-sport
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні лампи освітлення поворотів
- Світлодіодні потрійні фари ближнього та дальнього світла із системою автоматичного дальнього
світла AHB
- Скло у вікнах із захистом від проникнення ультрафіолетових променів і термоізоляцією
- Склоочисники лобового скла з датчиком дощу
- Тоноване скло
ІНТЕР’ЄР/ПАСИВНА БЕЗПЕКА
- Cистема активного капоту PUH
- Вимикач подушки безпеки переднього пасажира
- Звукове та візуальне попередження про непристебнуті ремені безпеки на передніх сидіннях
- Кріплення стандарту ISOFIX для дитячих крісел на задніх сидіннях
- Подушки безпеки водія та переднього пасажира; передні, бокові, для колін та шторки безпеки на
всю довжину салона
- Ремені безпеки задніх сидінь з попереднім натягненням
- Ремені безпеки передніх сидінь з попереднім натягненням
ІНТЕР’ЄР/ОХОРОННІ ПРИСТРОЇ
- Автоматичне замикання дверей
- Подвійне замикання дверей
- Система проти викрадення - сенсор проникнення / сенсор нахилу автомобіля / сигналізація
ІНТЕР’ЄР/АКТИВНА БЕЗПЕКА
- Cистема розпізнавання дорожніх знаків RSA
- Адаптивна система регулювання жорсткості підвіски AVS
- Адаптивний круїз-контроль
- Адаптивний круїз-контроль ACC
- Активні стабілізатори поперечної стійкості
- Антиблокувальна гальмівна система ABS
- Електромеханічне стояночне гальмо EPB
- Електронне керування гальмівною системою ECB
- Електропідсилювач керма EPS
- Перемикач режимів керування: Eco / Normal / Sport / Sport +
- Сигнал екстреного гальмування EBS
- Система допомоги старту на підйомі HAC
- Система допомоги утримання в смузі руху LKA
- Система комплексного керування динамікою автомобіля VDIM
- Система моніторингу «сліпих» зон BSM з cистемою сповіщення про наближення автомобілів під
час руху заднім ходом RCTA
- Система передаварійної безпеки PCS
- Система попередження про зниження тиску в шинах TPWS
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ІНТЕР’ЄР/ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА АПАРАТУРА
- 10,3-дюймовий кольоровий дисплей з навігаційною системою Lexus
- Аналоговий годинник, розташованій у центрі панелі приладів
- Антена радіоприймача, вклеєна в заднє скло
- Аудіосистема Mark Levinson® Premium Surround, з DVD-програвачем та 13 динаміками
- Багатофункціональний кольоровий 4,2-дюймовий TFT-дисплей панелі приладів
- Два роз’єми USB та роз’єм AUX для підключення портативних пристроїв
- Індикатор економічного режиму ECO
- Інтеграція зі смартфонами Apple CarPlay®, Android Auto®
- Кнопки керування на кермі - аудіосистема / дисплей / телефон / голосове керування / адаптивний
круїз-контроль / система утримання смуги руху
- Можливість під’єднати мобільний телефон до системи бортового зв’язку та акустичної системи по
каналу Bluetooth
- Одометр
- Підсвітка комбінації приладів типу Optitron
- Система активного шумопридушення (ANC)
- Система допомоги при паркуванні з відеокамерою зворотного огляду та графічними підказками
- Тахометр
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