Lexus RX Sport+

Технічні характеристики
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. швидкість, км/год

200

Розгін від 0 до 100 км/год, с

8.2

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

314

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

176

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл), г/км 227
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Місткість паливного бака, л

72

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип

Електропідсилювач

Число обертів кермового колеса (від упора до упора)

2.7

ПІДВІСКА
Передня підвіска

МакФерсон

Задня підвіска

Двоважільна

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Гальма передні

Вентильовані диски

Гальма задні

Вентильовані диски

МАСА
Маса у спорядженому стані, кг

2080

ТРАНСМІСІЯ
Привод

Повний

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
Кількість місць

5

ГІБРИДНИЙ ПРИВОД
Максимальна потужність, к. с.

300

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

16.7

Задній кут звису (кут з’їзду), °

24.8

ДВИГУН
Рекомендоване пальне

Бензин з октановим числом
95 або вище

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

300

Макс. потужність, кВт при об/хв

221

Макс. крутний момент, Нм при об./хв.

370

ГАБАРИТИ
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

200

Довжина, мм

4890

Ширина, мм

1895

Колісна база, мм

2790

Звис попереду, мм

1640

Звис позаду, мм

1630

Ширина передньої колії, мм

1640

Висота, мм

1690
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СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО
Міський цикл, л/100 км

13.8

Позаміський цикл, л/100 км

7.7

Комбінований цикл, л/100км

9.9

Комплектація
ІНТЕР’ЄР/ІНТЕР’ЄР
- З автоматичним замиканням при рушанні
- Стеля сірого кольору
- Кількість місць - 5
- Пакет "Холодний клімат"
- Підігрів керма
- Електрорегулювання керма за висотою та глибиною
- Підрульові перемикачі передач
- Оздоблення селектора АКПП комбінованою шкірою
- Триспицеве кермо, оздоблене комбінованою шкірою
- Підігрів лобового скла (зона щіток)
- Тимчасове запасне колесо
- Декоративні вставки дверей, чорні
- Двері багажника з електроприводом, активація кнопкою
- Електропривод вікон з режимом автоматичного закривання/відкривання
- Двері багажника з електроприводом та пам'яттю висоти зупинки
- Двері багажника з електроприводом відкривання та закривання
- Безключовий доступ
- Світлодіодна підсвітка відділення для рукавичок
- Галогенова підсвітка на дверях
- Світлодіодна підсвітка багажника
- Допоміжна підсвітка
- Розетка 12В у багажному відділенні
- Розетка 12В спереду
- Підігрів бокових задніх сидінь
- Електрорегулювання положення сидіння водія у 8 напрямках
- Підігрів передніх сидінь
- Електрорегулювання положення сидіння переднього пасажира у 8 напрямках
- Вентиляція передніх сидінь
- Система полегшеної посадки/висадки, переміщення керма
- Система полегшеної посадки/висадки, переміщення сидіння водія
- Задній центральний підлокітник
- підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням положення у 2 напрямках
- підтримка попереку сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням положення у 2
напрямках
- Обігрів лобового скла у зоні щіток
- Пам'ять положення сидіння водія, зовнішніх дзеркал та керма, 3 варіанти
- Конфігурація передні сидінь, стандарт
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- інтелектуальна система керування клімат-контролем, підігрівом керма та вентиляцією сидінь
Lexus Climate Concierge
- Функція обмеження зони роботи клімат-контролю
- Повітряний фільтр салона із захистом від пилку та запахів
- Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир
- nanoe® - cистема іонізації повітря в салоні
- Накладки на пороги передніх дверей з нержавіючої сталі з логотипом Lexus
- Підсклянники, передні
- Шторка багажного відділення, механічна
- Підсклянники, задні
- Автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала заднього виду
- Оздоблення карт дверей штучною шкірою "Тахара"
- Накладки на пороги задніх дверей з пластику
- Багажне відділення у задньому центральному підлокітнику
- Автоматична рециркуляція повітря
- Відділення для сонцезахисних окулярів у стелі
- Багажне відділення у передньому центральному підлокітнику
- Подушки у зоні колін на центральній консолі
- Декоративні вставки у передній панелі, чорні
- Задні сидіння об'єднані у диван
- Задні підголовники з ручним регулюванням у двох напрямках
- Оздоблення задніх сидінь комбінованою шкірою
- Передні підголовники з ручним регулюванням у двох напрямках
- Оздоблення передніх сидінь комбінованою шкірою
- Поздовжнє регулювання положення задніх сидінь у співвідношенні 60/40
- Складання спинки задніх сидінь у співвідношенні 40/20/40
- Складання спинки задніх сидінь у співвідношенні 60/40
- Оздоблення переднього підлокітника штучною шкірою "Тахара"
ЕКСТЕР’ЄР
- 17-дюймові передні гальмівні диски
- Рейлінги на даху сріблястого кольору
- Допустима маса причепу - 2000 кг
- Стандартні передні гальмівні супорти
- Стандартні задні гальмівні супорти
- 18-дюймові задні гальмівні диски
- Лобове скло та скло передніх дверей із водовідштовхувальним покриттям
- Шумопоглинаюче лобове скло та скло передніх дверей
- Задній бампер стандартний
- Задній бампер з подвійними вихлопними трубами
- Передній бампер стандартний
- Тоноване заднє скло та скло задніх дверей
- Задній спойлер кольору кузова
- Решітка радіатора стандарт
- Оздоблення дверей багажника хромом
- Оздоблення бампера та решітки радіатора хромом
- Дверні ручки кольору кузова
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- Підсвітка зони порогів у дверних ручках
- Омивачі фар
- Датчик дощу
- Автоматичне регулювання кута нахилу фар, динамічне
- Потрійні світлодіодні фари головного світла
- Світлодіодні лампи освітлення поворотів
- Інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування, спереду та ззаду
- Рівень компллектації відсутній
- Автоматичне затемнення зовнішніх дзеркал заднього виду
- Повторювачі сигналів поворотів у корпусах зовнішніх дзеркал
- Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду кольору кузова
- Підігрів зовнішніх дзеркал заднього виду
- Електропривод автоматичного складання зовнішніх дзеркал заднього виду
- Секвентальні сигнали поворотів спереду та ззаду
- Функція триразового блимання сигналу повороту при короткочасному натисканні на важіль
- Світлодіодні лампи поворотів спереду
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Датчик світла
- Функція затримки вимкнення фар
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали
- Світлодіодні задні протитуманні вогні
- Зона широкого огляду на зовнішніх дзеркалах заднього виду
- Електрорегулювання зовнішніх дзеркал заднього виду
ІНТЕР’ЄР/ПАСИВНА БЕЗПЕКА
- Аудіо та візуальне нагадування про непристебнутий ремінь безпеки
- Захист від відкривання дверей дітьми
- Захисні шторки безпеки
- Подушка безпеки для колін водія
- Замок деактивації подушки безпеки переднього пасажира
- Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира
- Бокові подушки безпеки для 2-го ряду сидінь
- Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX на бокових сидіннях 2-го ряду
- Двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира
- Кріплення для дитячих сидінь i-Size на бокових сидіннях 2-го ряду
- Ремені безпеки передніх сидінь з переднатяжними пристроями
- Ремені безпеки бокових задніх сидінь з переднатяжними пристроями
- Подушка безпеки у подушці сидіння переднього пасажира
ІНТЕР’ЄР/ОХОРОННІ ПРИСТРОЇ
- Сигналізація
- Іммоблайзер
- Подвійне замикання дверей
- Датчик проникнення
- Датчик розбиття скла
- Дистанційне замикання
ІНТЕР’ЄР/АКТИВНА БЕЗПЕКА
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- Розпізнавання велосипедиста попереду (лише вдень)
- Розпізнавання пішохода попереду
- Система передаварійної безпеки (PCS)
- Пружинна передня підвіска
- Пружинна задня підвіска
- Стабілізатори поперечної стійкості
- Електромеханічне паркувальне гальмо EPB
- Електронна система розподілу гальмівного зусилля EBD
- Антиблокувальна гальмівна система ABS
- Система допомоги старту на підйомі HAC
- Пакет безпеки Lexus Safety System +
- Перемикач режимів їзди: Eco / Normal / Sport
- Протибуксувальна система TRC
- Адаптиний круїз-контроль у повному діапазоні швидкостей
- Стандартний задній диференцал
- Стандартний передній диференцал
- Електропідсилювач керма
- Система курсової стійкості автомобіля VSC
- Система автоматичного дальнього світла (AHB)
- Система попередження про зниження тиску в шинах TPWS
- Система попередження з'їзду зі смуги та допомоги утримання в смузі та відслідковування
траекторії руху автомобіля попередуLTA
- Система моніторингу "сліпих зон" BSM
- Система попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються перпендикулярно
ззаду RCTAB
- система розпізнавання дорожніх знаків RSA
- Система Страт/Стоп відсутня
- Сигнал аварійного гальмування
ІНТЕР’ЄР/ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА АПАРАТУРА
- Аналоговий годинник з GPS
- Багатофункціональний TFT-дисплей 4,2" на панелі приладів
- Індикатор економічного режиму руху
- Тахометр
- Одометр
- Аналоговий спідометр
- Кнопки керування на кермі
- 2 роз'єми USB у задній частині центрального підлокітника
- 12,3" кольоровий дисплей з можливістю керування дотикоманційного управління Remote Touch
- Аудіосистема Pioneer® з 12 динаміками
- Роз'єм AUX
- DAB - цифрове радіо
- Антена, інтегрована у скло
- Підготовка до з'єднання телефона та аудіо з допомогою Bluetooth®
- CD/DVD-програвач
- Навігаційна система Lexus Premium
- 4 роз'єми USB у передній частині салону
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- Інтеграція зі смартфоном (Apple CarPlay®, AndroidAuto®)
- Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду (з динамічною розміткою)
- Сенсорна система дистанційного керування мультимедіа Remote Touch
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