Lexus UX F Sport

Технічні характеристики
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. швидкість, км/год

180

Розгін від 0 до 100 км/год, с

9.2

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Екологічний стандарт

Euro 6

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

149

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

116

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл), г/км 132
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Місткість паливного бака, л

47

Допустима повна маса буксируваного причепа, обладнаного
гальмами, кг

0

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип

Електропідсилювач

Число обертів кермового колеса (від упора до упора)

2.76

Мінімальний радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

5.2

КОЛЕСА ТА ШИНИ
Розмір шин

225/50 RF18

ПІДВІСКА
Передня підвіска

МакФерсон

Задня підвіска

Двоважільна

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Гальма передні

Вентильовані диски

Гальма задні

Диски

МАСА
Маса у спорядженому стані, кг

1540

ТРАНСМІСІЯ
Привод

Передній

Тип коробки передач

D-CVT (безступенева)

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
Кількість місць

5

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

14

Задній кут звису (кут з’їзду), °

25

ДВИГУН
Рекомендоване пальне

Бензин з октановим числом
95 або вище

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

150

Макс. потужність, кВт при об/хв

110

Макс. крутний момент, Нм при об./хв.

202

ГАБАРИТИ
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

160

Довжина, мм

4495

Ширина, мм

1840
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Колісна база, мм

2640

Звис попереду, мм

970

Звис позаду, мм

885

Ширина передньої колії, мм

1560

Висота, мм

1520

СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО
Міський цикл, л/100 км

7,0

Позаміський цикл, л/100 км

5,1

Комбінований цикл, л/100км

5.8

Комплектація
ЕКСТЕР’ЄР/ДИСКИ
- 18" легкосплавні диски, дизайн F SPORT, шини 225/50 R18
ІНТЕР’ЄР/ІНТЕР’ЄР
- Автоматична система мікроклімату в салоні з датчиком вологості повітря
- Автоматична система мікроклімату в салоні з технологією nanoe
- Алюмінієві накладки на педалі
- Алюмінієві накладки на пороги з написом LEXUS для передніх дверей
- Двозонна автоматична система мікроклімату в салоні з механізмом автоматичної активації
рециркуляції повітря
- Декоративні вставки центральної консолі, з металевою фактурою
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню)
- Електронна система безключового доступу Smart Entry
- Електронна система безключового доступу Smart Entry
- Електропривод відкривання та закривання дверей багажника з безконтактним датчиком
- Електропривод регулювання керма за кутом нахилу та у поздовжньому напрямку, з пам’яттю
- Електропривод склопідйомників на передніх та задніх вікнах
- Звичайний дах
- М’яка оббивка передньої панелі біля колін
- Оздоблення верхньої частини панелі приладів матеріалом Тахара
- Оздоблення панелей дверей матеріалом Тахара
- Оздоблення сидінь комбінованою шкірою F SPORT
- Передні сидіння з електроприводом регулювання положення
- Підігрів керма
- Підігрів передніх сидінь
- Підрульові важелі перемикання передач
- Підсвітка відділення для рукавичок
- Повітряний фільтр салону, що затримує квітковий пилок та деодорує повітря
- Поперекова підтримка сидіння водія, з електрорегулюванням у двох напрямках
- Рукоятка важеля КПП, оздоблена перфорованою комбінованою шкірою
- Спинка заднього сидіння розділена, з можливістю складання на 100 %, 60 % або 40 %
- Триспицеве кермо, оздоблене перфорованою комбінованою шкірою
- Центральний підлокітних задніх сидінь з двома підсклянниками
- Цільна вспінена набивка спортивних передніх сидінь F SPORT (унікальна особливість для Lexus)
- Шторка багажного відділення
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ЕКСТЕР’ЄР
- F SPORT: емблеми на передніх крилах
- Автоматичний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Бічні дзеркала зворотного огляду з електроприводом регулювання та обігрівом
- Висувні високонапірні очисники фар
- Датчик світла
- Задній бампер F SPORT
- Задній спойлер
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Передні протитуманні фари зі світлодіодними лампами
- Передній бампер F SPORT
- Покажчики повороту у зовнішніх бічних дзеркалах зворотного огляду
- Потрійні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла
- Релінги на даху
- Решітка радіатора F SPORT
- Світлодіодний задній протитуманний ліхтар
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні лампи освітлення поворотів
- Світлодіодні показчики поворотів передні
- Склоочисники лобового скла з датчиком дощу
- Тоноване скло у вікнах задніх і задніх бічних дверей
ІНТЕР’ЄР/ПАСИВНА БЕЗПЕКА
- Вимикач подушки безпеки переднього пасажира
- Звукове та візуальне попередження про незастібнуті ремені безпеки
- Кріплення стандарту ISOFIX для дитячих крісел на бічних задніх сидіннях
- Подушки безпеки для водія та переднього пасажира, передні бокові, колінні та шторки безпеки
для 1-го та 2-го рядів сидінь без датчика перекидання
- Ремені безпеки на передніх сидіннях з попереднім натягненням
- Ремені безпеки на бічних сидіннях другого ряду з попереднім натягненням
ІНТЕР’ЄР/ОХОРОННІ ПРИСТРОЇ
- Автоматичне блокування дверей
- Дистанційне замикання дверей
- Подвійне блокування дверей
- Сигналізація з датчиком проникнення та нахилу
ІНТЕР’ЄР/АКТИВНА БЕЗПЕКА
- Cистема курсової стійкості автомобіля VSC
- Адаптивний круїз-контроль (АСС)
- Активні стабілізатори
- Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
- Вакуумний підсилювач гальм
- Виібр режиму керування (ECO / NORMAL / SPORT)
- Датчики паркування, передні та задні
- Електромеханічне паркувальне гальмо (EPB)
- Електропідсилювач керма (EPS)
- Передній демпфер вібрацій кузова
- Протибуксувальна система (TRC)
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- Сигнал екстреного гальмування (EBS)
- Система Start/Stop
- Система адаптивного дальнього світла AHS
- Система безпеки LSS+
- Система допомоги початку руху на підйомі (HAC)
- Система допомоги утримання в центрі смуги (LTA)
- Система передаварійної безпеки (PCS)
- Система попередження про стан тиску в шинах (TPWS) з автоматичним визначенням колеса
- Система розпізнавання дорожніх знаків RSA
ІНТЕР’ЄР/ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА АПАРАТУРА
- Активне регулювання звуку двигуна у салоні
- Аналоговий годинник
- Аудіосистема Lexus з програвачем компакт-дисків, 8 динаміків
- Два роз’єми USB та роз’єм AUX для підключення портативних пристроїв
- Кольоровий 10,3" мультимедійний дисплей
- Кольоровий 8,0" багатофункціональний дисплей
- Можливість під’єднати мобільний телефон до системи бортового зв’язку та акустичної системи по
каналу Bluetooth
- Мультифункціональне кермо з кнопками керування аудіосистемою, дисплеєм, телефоном,
голосовим керуванням, адаптивним круїз-контролем та системою допомоги утримання в смузі руху
- Навігаційна система Lexus
- Одометр
- Розетки на 12 В у передній та задній частинах салону
- Роз'єм USB
- Сенсорна система дистанційного керування мультимедійним дисплеєм Remote Touch
- Система допомоги при паркуванні з відеокамерою зворотного огляду та графічними підказками
- Тахометр
- Цифровий спідометр
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