
LS
Довершеність і сучасність
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створЮЮчИ 
ДИвовИЖне

НЕЙМОВІРНА ДОВЕРШЕНІСТЬ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОРИВ
Коли створюєш дивовижне, доводиться попрацювати. саме тому, 
розробляючи наш перший автомобіль LS 400, ми поставили перед колективом 
із 60 конструкторів і 1400 інженерів завдання створити довершений седан, 
який своєю появою у 1989 році спричинить справжню революцію на ринку 
автомобілів класу «люкс». новий LS 600h нічим йому не поступається. 
Збудований на заводі, відзначеному найбільшою кількістю призів і нагород у 
світі, обладнаний надплавним гібридним силовим агрегатом з двигуном V8,  
він містить 3000 покращень і вдосконалень порівняно з попередником. 
у салоні ви побачите найширший багатофункціональний дисплей у світі, 
найсучаснішу систему кондиціонування та багато інших передових систем. 
неймовірно комфортабельний, доступний тепер і в спортивній версії F SPORT, 
цей автомобіль дарує водієві невимовні відчуття, і його без зайвих слів 
можна назвати найбільш вишуканим седаном Lexus за всю історію бренду.
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оЛіМПіЙсьКИЙ сПоКіЙ 

НАЙкРАщА ШуМОІзОляцІя у СВОЄМу клАСІ  
з НОВИМ РЕЖИМОМ «кОМФОРТ»
новий LS 600h є найтихішим седаном класу «люкс» у світі: на швидкості 
100 км/год. так званий «індекс розпізнання мови» в ньому наближається до 
100%. Це означає, що під час подорожі ви можете розмовляти, абсолютно 
не напружуючи голосових зв’язок. аби забезпечити вам повну тишу, ми не 
пошкодували зусиль. удосконаливши технологію лазерного зварювання, 
ходову частину зробили ще міцнішою і значно зменшили вібрації. Знизилися і 
аеродинамічні шуми завдяки майже рівному днищу та крихітним  спойлерам 
на молдингах передніх дверей та задніх ліхтарях. Для мінімізації шуму 
коліс ми застосували спеціальну конструкцію для поглинання шуму шин 
і вдосконалили шумопоглинальні матеріали, використані в автомобілі.               
а система перемикання режимів їзди, при виборі варіанту руху «Комфорт», 
автоматично налаштує параметри роботи пневматичної підвіски для ще 
більш комфортного і плавного руху.
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вИраЗнішИЙ, 
ЯсКравішИЙ

ХРОМОВАНА ВЕРЕТЕНОПОДІБНА РЕШІТкА РАДІАТОРА, 
СВІТлОДІОДНА ОПТИкА
Подорож у LS 600h дарує особливі відчуття. усі погляди прикуті до його 
помітного, виразного силуету, знаковим елементом якого є хромована 
решітка радіатора між яскравими світлодіодними фарами (LS 600h – 
перший Lexus, у якому всюди використано виключно світлодіоди). стрімкі 
обриси ходових вогнів та найменші у світі протитуманні фари повторюють 
елегантний розчерк емблеми Lexus – L. Ця літера також читається в комбінації 
задніх ліхтарів. При погляді збоку видовжена, аеродинамічна форма кузова 
свідчить про те, що всередині на вас і  ваших гостей чекають простір  
і розкішний інтер’єр.
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ПОВНИЙ ГІБРИД Із ДВИГуНОМ V8, РЕЖИМ «ЕлЕкТРОМОБІлЬ»
новий LS 600h демонструє приголомшливу потужність, однак для такого 
великого і престижного автомобіля він також є вражаюче ефективним. 
Поєднавши в собі 5.0-літровий бензиновий двигун з V-подібним 
розташуванням 8 циліндрів (який зібрали у клінічно чистому залі і прослухали 
стетоскопом) з електромотором 224 к. с. (DIN), цей найновіший гібридний 
силовий агрегат Lexus неймовірно плавно подає на постійний повний 
привод цілих 445 к. с. (DIN). сидячи за кермом, ви отримуєте колосальну 
насолоду від стрімкого прискорення, а додатковим приємним сюрпризом 
буде рівень споживання пального, що становить лише 8.6 л *, та рівень 
викидів усього 199 г со

2
 на кілометр. або ж ви можете перейти в режим 

«електромобіль» (EV), що забезпечить майже безшумний хід автомобіля  
і нульовий рівень викидів.

LS 600h  
ПотуЖність h

* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на 
витрати пального. реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної та визначається тільки експериментальним шляхом.
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LS 460 – іДеаЛьнИЙ рух

ВОСЬМИцИлІНДРОВИЙ ДВИГуН, 8-СТуПІНЧАТА  
АВТОМАТИЧНА ТРАНСМІСІя
Динамічні характеристики LS 460 було вдосконалено для відповідності 
найвищим стандартам автомобілів класу «люкс». оновлений седан обладнано  
двигуном V8 об’ємом 4.6 літрів, колінчатий вал якого полірується вручну для 
забезпечення ідеального балансу в поєднанні з 8-ступінчатою автоматичною 
трансмісією. Для більшої динамічності та одночасно економності двигун LS 460  
оснащено системою прямого вприску палива D-4S, а також системою 
VVT-iE. окрім того, для ще кращих ходових якостей автомобіля у будь-яких 
дорожніх умовах LS 460 може бути обладнано системою постійного повного 
приводу. Дана система розподіляє крутильний момент між передніми  
та задніми колесами у співвідношенні 40 / 60 та оперативно забезпечує 
зчеплення з дорогою, коли це найбільш необхідно.
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ДИнаМічнИЙ  
ДИЗаЙн F SPORT

СТИлЬ F SPORT, 19-ДЮЙМОВІ кОлІСНІ ДИСкИ,  
ГАлЬМІВНА СИСТЕМА BREMBO®

Повністю новий LS 600h F SPORT – це сплав витонченості й динамізму. 
Для поліпшеної керованості та кращих експлуатаційних якостей 
висоту автомобіля зменшено на 10 мм, а потужні вентильовані дискові  
гальма Brembo® та 19-дюймові ковані алюмінієві колісні диски додають 
гостроти водійським відчуттям. До нової спортивної підвіски, розробленої 
командою проектувальників суперкара LFA, LS 600h F SPORT отримав 
також активні стабілізатори, що підвищують точність реакцій автомобіля на 
команди водія. усередині кабіни ви побачите спортивні сидіння з тисненим 
логотипом F SPORT, алюмінієві педалі й декоративні вставки, кермо та ручку 
перемикання передач, оздоблені комбінованою шкірою з перфорацією.
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ДосКонаЛість 
вИГотовЛеннЯ

МАЙСТРИ «ТАкуМІ».  
ОзДОБлЕННя НАТуРАлЬНИМИ МАТЕРІАлАМИ
і для водія, і для пасажирів новий LS унікально зручний і гостинний. навіть у 
найдовших поїздках у ньому є все для відпочинку і роботи. Просторе крісло 
водія, оздоблене комбінованою шкірою, регулюється електроприводом  
у 16 положеннях. Його ергономічна форма дарує виняткове відчуття 
комфорту. на додаткове замовлення тепер можна встановити опцію 
регулювання довжини подушки сидіння для переднього пасажира. Про 
якість виробництва на нашому відзначеному багатьма нагородами заводі 
«тахара» дбають «такумі» – майстри найвищої кваліфікації. Їхню роботу видно 
у вишуканих швах шкіряного оздоблення передньої панелі та алюмінієвих 
ручках регуляторів аудіосистеми, відполірованих з високою точністю. 
естетичну насолоду доповнить орнаментальне оздоблення керма та панелі 
приладів високоякісним покриттям «Shimamoku», виготовлення якого потребує  
67 виробничих процесів і триває 38 днів.
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СИДІННя з ФуНкцІЄЮ МАСАЖу ШІАцу ТА клІМАТ-кОНСЬЄРЖ 
Довгобазна версія нового LS 600h  (LS 600h L) – це вершина витонченого 
комфорту. регульовані у кількох положеннях задні сидіння з функцією 
масажу області попереку і зручними підголівниками  підвищеного комфорту 
входять до всіх комплектацій, як і аудіосистема об’ємного звучання 
Mark Levinson® Reference Surround з 19 динаміками та мультимедійною 
розважальною системою для задніх пасажирів, яку додатково можна замовити  
з програвачем Blu-ray® та широким 9-дюймовим екраном. Комплексна система 
«клімат-консьєрж», уперше в світі використана компанією Lexus в новому LS, 
постійно стежить за внутрішньою та зовнішньою температурою, автоматично 
регулює температуру салону, підігрів поверхні сидінь та керма. Крім того, 
інфрачервоні датчики відслідковують температуру тіла заднього пасажира  
і, відповідно, регулюють роботу кондиціонера та підігрів/охолодження сидінь. 
технологія nanoe®, що принесла Lexus чимало нагород, генерує в повітрі 
салону негативно заряджені іони, роблячи його свіжішим і зволожуючи 
ваше волосся і шкіру. Для поїздок із шофером LS 600h L можна також 
обладнати системою підвищеного комфорту для заднього пасажира Ottoman,  
що включає не лише сидіння підвищеного комфорту, а також функцію масажу 
шіацу для плечей та спини.

LS 600h L –  
уосоБЛеннЯ роЗКоші
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насоЛоДа ДЛЯ очеЙ

НАЙШИРШИЙ ДИСПлЕЙ у СВІТІ  
ТА ПЕРЕДОВА СВІТлОДІОДНА ТЕХНОлОГІя ОСВІТлЕННя
Місце водія в новому LS 600h дивовижне й захоплююче. Перше, чого ви 
торкаєтесь, – це кермо та селектор передач (аКПП) вишуканої форми з 
поверхнею з полірованого алюмінію. розміщений так, аби ані на мить не 
відволікати водія, найбільший у світі центральний дисплей з діагоналлю 
12.3 дюйма, яким можна керувати як за допомогою голосових команд, так 
і системою дистанційного керування Remote Touch, за потреби ділиться на 
декілька екранів, на одному з яких відображається навігаційна карта, а на 
іншому – інформація про роботу аудіо, або карта. Дисплей може також 
показувати картинку з камери заднього виду для безпроблемного руху на 
задній передачі. серед інших новинок – перша у світі система динамічного 
освітлення салону з використанням світлодіодів та аналоговий годинник. 
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ПереДова 
техноЛоГіЯ

ТЕХНОлОГІя NANOE® 
Ця визнана кількома нагородами технологія Lexus 
діє таким чином: у повітря салону генеруються 
мікроскопічні негативно заряджені частинки. 
чіпляючись до майже невагомих частинок, 
завислих у повітрі, ці іони nanoe® допомагають 
очистити повітря салону й ефективно видаляють 
сторонні запахи з оббивки сидінь та стінок. Крім 
того, оскільки вміст вологи в них приблизно в  
1000 разів вищий за звичайні іони, ви обов’язково 
помітите оздоровлювальний вплив nanoe® на своє 
волосся і шкіру.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО  
ДАлЬНЬОГО СВІТлА (AHS)
За допомогою світлочутливої камери нова 
система адаптивного дальнього світла помічає 
світло фар зустрічних автомобілів та задні вогні 
тих, що рухаються попереду, і частково прикриває 
спеціальними заслінками потік світла зі своїх фар, 
щоб не засліпити інших водіїв. (опція)

клІМАТ-кОНСЬЄРЖ
Це ще одна новаторська розробка Lexus, вперше 
продемонстрована тут, у новому LS 600h. Клімат-
консьєрж постійно стежить за внутрішньою та 
зовнішньою температурою й автоматично регулює 
температуру салону, сидінь та керма. Крім того, 
інфрачервоні датчики відслідковують температуру 
тіла заднього пасажира і, відповідно, регулюють 
роботу кондиціонера та підігрів/охолодження 
сидінь.

СВІТлОДІОДНІ ПРОТИТуМАННІ ФАРИ
новий LS 600h – це перший Lexus, в якому 
все освітлення забезпечується виключно 
світлодіодами, включаючи підсвітку салону, 
передні фари, задні ліхтарі та протитуманні фари. 
останні є світовим рекордсменом з мініатюрності; 
їхні лінзи мають форму, що гармонійно поєднується 
з веретеноподібною решіткою радіатора та  
ходовими вогнями денного світла.

СИСТЕМА ДИСТАНцІЙНОГО кЕРуВАННя 
REMOTE TOUCH
система нового покоління Remote Touch після 
підтвердження одним легким дотиком дає вам 
змогу спілкуватися з центральним мультимедійним 
дисплеєм. Цей високоінтуїтивний контролер 
завжди під рукою, а користуватися ним так само 
просто, як і комп’ютерною мишкою.

ДИНАМІЧНЕ СВІТлОДІОДНЕ  
ОСВІТлЕННя САлОНу 
Коли ви наблизились до автомобіля, система 
динамічного світлодіодного освітлення салону –  
вперше у світі використана компанією Lexus –  
увімкне лампочки на бокових дзеркалах та 
підсвічування годинника, вітаючи свого господаря. 
При відкриванні дверей засвітяться денні ходові вогні: 
ваш LS 600h прокидається. натиск на кнопку START  
активує анімацію на мультимедійному дисплеї і, 
відразу після неї, м’яке освітлення панелі приладів.

ГІБРИДНИЙ ПРИВОД LEXUS
найсучасніший з усіх досі збудованих гібридних 
седанів LS 600h робить важливий крок уперед, 
мінімізуючи вплив автомобіля на довкілля і водночас 
підвищуючи водійське задоволення. Це стало можливим 
завдяки гібридному приводу Lexus, який за допомогою 
комп’ютера ефективно використовує потенціал 
надплавного 5-літрового бензинового двигуна типу V8,  
потужного електричного мотора та останньої моделі 
компактного акумулятора. Працюючи разом, двигун 
і мотор забезпечують неймовірний сумарний рівень 
потужності – 445 к. с. DIN.

МулЬТИМЕДІЙНИЙ  
ДИСПлЕЙ 12.3 ДЮЙМІВ 
Цей новий мультимедійний дисплей високої 
роздільної здатності з діагоналлю 12.3 дюймів є 
найширшим з усіх, наразі доступних в автомобілях 
серійного виробництва. водій та передній пасажир 
можуть взаємодіяти з ним за допомогою системи 
дистанційного керування Remote Touch, для деяких 
функцій також доступне голосове управління.

СИСТЕМА MARK LEVINSON®  
з 19 ДИНАМІкАМИ
незрівнянна система об’ємного звучання  
Mark Levinson® Reference Surround з 19 динаміками 
входить до всіх комплектацій LS 600h. З нею 
пасажири насолоджуються досконалим звуком. 
До послуг пасажирів також система Bluetooth® 
для під’єднання мобільних телефонів, додатковий 
роз’єм та порт USB для  iPhone та медіа-плеєрів.
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технічні Дані

LS 460 Коротка база Довга база

Двигун внутрішнього згоряння 4.6 4.6
робочий об'єм (см3) 4 608 4 608
тип V8 / 32 DOHC, Dual VVT-i V8 / 32 DOHC, Dual VVT-i
тип пального Бензин з октановим числом 95 і вище Бензин з октановим числом 95 і вище
Максимальна потужність (к. с. (DIN) при об./хв.) 370 / 6400 370 / 6400
Максимальна потужність (квт при об./хв.) 272 / 6400 272 / 6400
Максимальний крутильний момент (нм при об./хв.) 473 / 4100 473 / 4100

Трансмісія 8-ступенева, автоматична 8-ступенева, автоматична
Привод Повний Повний
Диски та шини

Диски R18 R18
шини 235 / 50 235 / 50

кліренс (мінімальний, мм) 130 130
Максимальна швидкість (км/год.) 250 250
Розгін 0-100 км/год. (сек.) 6.3 6.3
Розгін 0-400 м (сек.) 14.1 -
коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd) 0.27 0.27
Витрата пального (л/100 км) *

Комбінований цикл 11.4 11.6
Викиди СО2

 (г/км)
Комбінований цикл 263 268

кермове управління
тип підсилювача електропідсилювач електропідсилювач

Гальмівна система
Передні гальма вентильовані диски вентильовані диски
Задні гальма вентильовані диски вентильовані диски

Підвіска
Передня Багатоважільна Багатоважільна
Задня Багатоважільна Багатоважільна

Маса
споряджена (мін./макс., кг) 2 200 2 220
Повна (кг) 2 575 2 625

Габаритні розміри
Довжина (мм) 5 090 5 210
ширина (мм) 1 875 1 875
висота (мм) 1 465 1 465
Колісна база (мм) 2 970 3 090
Колія передня (мм) 1 615 1 615
Колія задня (мм) 1 615 1 615
Звис передній (мм) 925 925
Звис задній (мм) 1 195 1 195

Місткість багажного відділення (л) 490 440
Об'єм паливного бака (л) 84 84

*  Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрати пального. реальна витрата 
пального може відрізнятися від зазначеної та визначається тільки експериментальним шляхом. 
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КоМБінована шКіра F SPORT
чорний

КоМБінована сеМіаніЛінова шКіра
чорний

КоЛьорИ 
інтер’Єру

вставКИ **
Бамбук алюміній *

Бежевий

світло-бежевий

темно-коричневий 
горіх

світло-сірий

чорне дерево 
Shimamoku

світло-бежевий

Золотисто-сірий 
ясен

Коричневий топаз

Матовий 
коричневий ясен

* вставки «алюміній» поставляються тільки з комбінованою шкірою для моделі F SPORT.
** Замовлення кожного виду вставок можливе лише з визначеними кольорами шкіри. Подробиці ви можете уточнити у офіційних дилерів Lexus.
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КоЛьорИ 
КуЗова

БіЛа ПерЛИна 077 *

БіЛИЙ F-SPORT 083 ***

чорнИЙ ЛаК 212 **

сіра ртуть 1H9

сріБЛЯстИЙ 1J2

чорнИЙ 217

теМнИЙ оПаЛ 214 *

вИшнЯ МореЛь 3R1

теМно-сИніЙ 8V3 MC теМно-КорИчневИЙ 4V3 *

ПісочнИЙ 4U7 *

* Кольори недоступні для модифікації F SPORT.
** не металік.
*** Колір «білий F-SPORT» доступний тільки для модифікацій F SPORT.
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КорИсна інФорМаЦіЯ  
ДЛЯ вЛаснИКів LEXUS

КорИсна інФорМаЦіЯ ДЛЯ вЛаснИКів LEXUS

ГарантіЙні ЗоБов’ЯЗаннЯ 

Гарантія на автомобілі Lexus надається на 3 роки експлуатації або 
100 000 кілометрів пробігу, залежно від того, що настане раніше 
(на такі компоненти гібридної системи, як HV-батарея, блок керування 
батареєю, блок керування гібридною системою та інвертор з конверто-
ром, гарантія надається на 5 років експлуатації або 100 000 кілометрів 
пробігу, залежно від того, що настане раніше). 

Гарантія поширюється на всі недоліки використаних у процесі виробни-
цтва матеріалів, а також неналежну якість складання або фарбування за 
умови дотримання правил експлуатації. 

Докладна інформація є в буклеті «Догляд та гарантія», що додається до 
кожного нового автомобіля. Права на гарантійне обслуговування пере-
даються всім наступним власникам автомобіля. 

аКсесуарИ 

Перелік сертифікованих аксесуарів ви можете отримати у офіційних 
дилерів Lexus. 

сервісне оБсЛуГовуваннЯ LEXUS 

турбота про ваш автомобіль для нас так само важлива, як і турбота про вас 
– нашого Клієнта. усі без винятку члени команди Lexus – від конструкторів до 
продавців-консультантів, від інженерів до технічних фахівців сервісної служби – 
роблять усе можливе для того, щоб ви відчули, що про вас турбуються на най-
вищому рівні. Ця турбота охоплює всі аспекти нашого сервісу. насолоджуйтесь 
комфортом у нашій затишній вітальні Lexus. свіжа газета, запашна кава, телеві-
зор, люб’язний персонал – у нас ви почуватиметеся як удома. 

найвища якість післяпродажного обслуговування – наш головний пріори-
тет у роботі. 

32 33



LS

вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 09.03.2016 
виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни  
в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов 
експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. 
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті. 
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового 
дозволу правовласника.
 
www.lexus.ua


