Lexus LS 500 / 500h

Lexus LS 500h
KODAS
B0
1H
NQ
NP
NR
80
NN
82
ZG
ZF
81
ZE

VARIKLIS
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai
3,5 l V6 + 2 el. varikliai

Papildomai

ĮRANGA
Comfort
F SPORT
Executive
Executive + pusiau anilinės odos durų apdaila
Executive + Art Wood ornamentai (medžiaginė durų apdaila)
Luxury
Luxury + Art Wood ornamentai (pusiau anilinės odos durų apdaila)
Luxury + Art Wood ornamentai (pusiau anilinės odos durų apdaila)
Luxury + anilinės odos paketas
Luxury + anilinės odos paketas (Art Wood ornamentai)
Luxury + Cut Glass ornamentai (pusiau anilinės odos durų apdaila)
Luxury + Crystal paketas ("Origami" durų apdaila, Cut Glass ornamentai)
„Metallic“ dažai

KAINA, €*
97 700
107 800
112 800
112 800
114 600
128 400
130 200
130 200
130 200
131 900
134 500
143 200
1 200

Lexus LS 500
KODAS
I1
1R
TF
UJ
TQ
XL
XK
XR
XP
XN
XQ
XM
Papildomai

VARIKLIS
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai
3.5 l V6 + 2 turbokompresoriai

ĮRANGA
Comfort
F SPORT
Executive
Executive + pusiau anilinės odos durų apdaila
Executive + Art Wood ornamentai (medžiaginė durų apdaila)
Luxury
Luxury + Art Wood ornamentai (pusiau anilinės odos durų apdaila)
Luxury + Art Wood ornamentai (pusiau anilinės odos durų apdaila)
Luxury + anilinės odos paketas
Luxury + anilinės odos paketas (Art Wood ornamentai)
Luxury + Cut Glass ornamentai (pusiau anilinės odos durų apdaila)
Luxury + Crystal paketas ("Origami" durų apdaila, Cut Glass ornamentai)
„Metallic“ dažai

*Lexus-Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo. Visos kainos nurodytos su PVM.

KAINA, €*
104 300
113 000
116 400
116 400
118 100
132 000
133 800
133 800
133 800
135 600
138 000
146 900
1 200

Lexus LS techniniai duomenys
Modelis

LS500

LS 500h

Variklis

3.5 l su tiesioginiu įpurškimu ir dviem
turbokompresoriais
3456
415 / 310
10 laipsnių automatinė
5235
1900
1450
3125
AWD (visais varančiais ratais)
Benzinas, 95E ir +

3,5 l V6 benzininis + 2 elektriniai varikliai

Darbinis tūris, cm³
Maksimali galia, AG / kW
Transmisija
Ilgis, mm
Plotis, mm
Aukštis, mm
Atstumas tarp ašių, mm
Varantieji ratai
Kuro rūšis

3456
354 / 264
Daugiapakopė hibridinė pavarų dėžė
5235
1900
1450
3125
AWD (visais varančiais ratais)
Benzinas, 95E ir +

Lexus LS 500h automobilio įranga
COMFORT
(Pagrindinė įranga)
AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA
Lexus Saugumo Sistema +:
- Priešavarinės saugos sistema su pėsčiųjų atpažinimo sistema (PCS)
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) visame diapazone
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema su linijų palaikymo sistema (LDA + LKA)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
STABDYMO, STABILUMO, VAIRAVIMO IR TRAUKOS SISTEMOS
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Padangų slėgio įspėjamoji sistema (TPWS)
Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
Nematomų zonų indikacija šoniniuose veidrodėliuose (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančius
automobilius sistema (RCTA)
Galinio vaizdo monitorius su ekrane rodomomis judančiomis linijomis (BGM)
IŠORĖ
Šviesos diodų (3 LED) žibintai:
- Dieniniai žibintai LED be išjungimo
- Priekiniai rūko žibintai
- Kombinuoti LED galiniai žibintai
- Sekvenciniai LED posūkių žibintai
Reguliuojami priekiniai žibintai su apiplovimo sistema
Sustiprinti galiniai stiklai
Valytuvai su lietaus jutikliu
Nuo ultravioletinių (UV) spindulių saugantys ir šilumą izoliuojantys tonuoti stiklai
Tonuotas galinis stiklas
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 245/50 RF19 padangos (tik LS500h)
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 245/45 RF20 padangos (tik LS500)
Durelių veidrodėliai:
- Elektra valdomi, nulenkiami, šildomi ir elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantis)
Nuo pėsčiųjų traumų apsaugantis variklio dangtis (Pop up hood)
Parkavimo davikliai priekyje ir gale su automatiniu sustabdymu (ICS + RCTAB)
Pakaba: reguliuojamo aukščio amortizatoriai (coil) + adaptyvi kintanti pakaba (AVS)
GARSO, RYŠIŲ IR INFORMACIJOS SISTEMOS
8 colių spalvotas informacinis ekranas
Galinio vaizdo kamera
12 garsiakalbių aukščiausios kokybės Pioneer garso sistema su DVD grotuvu
Lexus Premium navigacija su 12,3" ekranu
Analoginis laikrodis
Daugiafunkcinis spalvotas ekranas centrinėje konsolėje
Į vairą integruoti daugiafunkciniai valdymo mygtukai (atstumo palaikymo, linijų sekimo asistento)
SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS
Švelnios perforuotos oda sėdynės:
- sėdynės su reguliuojama 4 krypčių juosmens atrama

- ištraukiamas ir sustumiamas vairas, pritraukimo funkcija
- reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės (260 mm)
- elektra reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
- mechaniškai reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
- šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės
Dirbtinės odos porankių apdaila durelėse
Dirbtinės odos priekinio skydelio apdaila
Dirbtinės odos daiktadėžės priekiniame skydelyje apdaila
Galinio stiklo užuolaidėlė
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Medžio apdaila durelėse
Medžiaginė durelių apdaila
Medžiaginė stogo apdaila
Pasirenkamas važiavimo režimas („COMFORT“, „CUSTOM“, „SPORT +“)
Klimato kontrolė su infraraudonaisiais „Rays Matrix“ jutikliais
2 USB jungtys automobilio gale
Stoglangis
Durų pritraukimo mechanizmas
Aksesuarų 12 V jungtis (2+1)

EXECUTIVE
(papildanti COMFORT komplektaciją)
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 245/45 RF20 padangomis
Zomšinis saulės skydelis
Pusiau anilino odos daiktadėžės priekiniame skydelyje apdaila
Zomšinė stogo apdaila
Pusiau anilino odos sėdynės
Elektra valdomas galvos atlošas priekinėse sėdynėse
Elektra valdomas galvos atlošas su atmintimi galinėse sėdynėse
Elektra valdomos galinės sėdynės
Priekinės sėdynės su masažo funkcija
Priekinių ir galinių sėdynių šildymas
Priekinių ir galinių sėdynių vėdinimas
24 garsiakalbių „Mark Levinson®“ aukščiausios kokybės erdvinio garso sistema su DVD
Panoraminė vaizdo sistema su 360° vaizdu ir pėsčiųjų atpažinimu
Didelis projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)
Papildoma Lexus Safety System+ sistema:
- Priešavarinės saugos sistema su pėsčiųjų atpažinimo sistema su vairo pasūkimu
- Įspėjimas apie artėjančią sankryžą
- „Lexus CoDrive“ sistema
- Važiavimo tarp kelio juostų sistema (Lane Tracking Assist)
Pneumatinė pakaba

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1
Pusiau anilino odos durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2
Medžiaginė „Art Wood“ durų apdaila

F SPORT

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 1

(papildanti COMFORT komplektaciją)

L-White spalvos odinis salonas su pusiau anilino „Art Wood“ durų apdaila

20 colių F SPORT dizaino lengvo lydinio ratlankiai, 245/45 priekyje ir 275/40 gale RF20 padangos
F-SPORT išorės dizaino elementai:
- radiatoriaus grotelės
F-SPORT vidaus dizaino elementai:
- F Sport akceleratoriaus pedalas
- F Sport pavarų svirtis ir rankinis stabdis
- F Sport stabdžių pedalas ir atrama kojoms
- F sport slenksčių apdaila
Zomšinė stogo apdaila
Durų apdaila su chromo detalėmis
Priekinių ir galinių sėdynių šildymas
F Sport sėdynės
Panoraminė vaizdo sistema su 360° vaizdu ir pėsčiųjų atpažinimu
24 garsiakalbių „Mark Levinson®“ aukščiausios kokybės erdvinio garso sistema su DVD
Panoraminė vaizdo sistema su 360° vaizdu ir pėsčiųjų atpažinimu
Didelis projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)
Pneumatinė pakaba

LUXURY
(papildanti EXECUTIVE komplektaciją)
Nuo ultravioletinių (UV) spindulių saugantys galiniai stiklai
Elektra valdomos galinės Ottoman sėdynės su atsilenkiančia atrama kojoms
Masažuojamos priekinės ir galinės sėdynės
Reguliuojamos vairuotojo (260 mm) ir keleivio sėdynės (420 mm)
DVD sistema gale

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 2
Pusiau anilino odos „Art Wood“ durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 3
Anilino odos paketas:
- Anilino oda: sėdynės, rankų atrama durelėse, centrinės daiktadėžė.
- Medžiaginė durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 4
Anilino odos paketas su medžio apdaila:
- Anilino oda: sėdynės, rankų atrama durelėse, centrinės daiktadėžė.
- Medžiaginė durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 5
Pjaustyto stiklo intarpai ir pusiau anilino odos durų apdaila

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS 6
Krištolo paketas:
- durų apdaila su „Origami“ klostėmis
- pjaustyto stiklo intarpai

