
LX 570

S: входить до базової комплектації.

LX 570 Sport

OTA – система допомоги повороту на бездоріжжі S
Центральний диференціал TORSEN LSD S

Інтелектуальні системи безпеки:
Засоби активної безпеки:
ABS – антиблокувальна гальмівна система S
BAS – підсилювач екстреного гальмування S
A-TRC – активна протибуксувальна система S
EBD – електронна система розподілу гальмівного зусилля S
VSC – система курсової стійкості автомобіля S
EPS – електропідсилювач керма S
VGRS – рульове управління зі змінним передаточним числом S
AVS – адаптивна система регулювання жорсткості підвіски S
TPWS – система контролю тиску в шинах S
PCS – cистема передаварійної безпеки S
Засоби пасивної безпеки:
Подушки безпеки:

водія двоступенева S
переднього пасажира двоступенева, двокамерна S

для колін водія/переднього пасажира S
бокові для водія та переднього пасажира (TAP) S

бокові для 2-го ряду сидінь (TAP) S
захисні шторки переднього/заднього ряду сидінь S

Вимикач подушки безпеки переднього пасажира S
Передні сидіння з активними підголівниками S
Ремені безпеки:

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні сидіння) S
передні з регулюванням за висотою S

сигнал попередження про непристебнуті ремені S
Пристрої захисту:
Сигналізація S
Іммобілайзер S
Сенсор проникнення S
Кнопка запуску двигуна «Start» S
Електронна система безключового доступу «Smart Entry» S
Автоматичні замки дверей S
Система подвійного блокування дверей S
Ключ-картка S

ПІІ «Тойота-Україна» залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни  
до технічних характеристик та переліку обладнання автомобіля під час його адаптації до місцевих умов 
експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделі.

Додаткову інформацію Ви можете отримати, завітавши до салонів офіційних дилерів:

«Лексус Сіті Плаза» за адресою: 
м. Київ, вул. Мечникова, 2 А 
тел.: (044) 499 4009 
«Cіті Плаза», сервіс Лексус за адресою: 
м. Київ, пр-т Московський, 24 Б 
тел.: (044) 495 8585

«Лексус Київ Захід» за адресою: 
м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 58 
тел.: (044) 507 0808

«Лексус Дніпропетровськ Центр» за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 1 Н 
тел.: (056) 728 8888

«Лексус Донецьк» за адресою: 
м. Донецьк, пр-т Богдана Хмельницького, 55 
тел.: (062) 311 4343

«Лексус Харків» за адресою: 
м. Харків, вул. Шевченка, 332 
тел.: (057) 763 1777

www.lexus.ua



LX 570 Sport

Екстер'єр:
Зовнішній пакет Sport:

спортивний передній бампер S
тонована решітка радіатора S

спортивна накладка заднього бампера S
тоновані 20-дюймові колісні диски з легкого сплаву,  285 / 50 R20 S

Запасне колесо повнорозмірне
Освітлення та обзорність:

Біксенонові фари з газорозрядними лампами S
Світлодіодні ходові вогні денного світла S
AHB – автоматичне дальнє світло S
AFS – адаптивна система освітлення дороги S
Автоматична корекція кута нахилу фар S
Висувні очисники передніх фар S
Передні протитуманні фари S
Датчик освітлення S
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі, стоп-сигнали та освітлення номерного знака S
Освітлення зони порогів S
Освітлення передніх і задніх макіяжних дзеркал S
Склоочисники з датчиком дощу S
Ламіноване лобове скло S
Підігрів лобового скла та зони щіток S
Підігрів форсунок омивача S
Електропривод склопідйомників з автоматичною функцією (передні та задні) S
Теплоізоляційне скло з захистом від ультрафіолетового випромінювання S
Тоноване заднє скло та скло задніх дверей S
Зовнішні дзеркала заднього виду:

корпус з повторювачами сигналів повороту S
електрорегулювання та обігрів S

електропривод складання S
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням S
Рейлінги на даху з поперечинами S

Інтер'єр:
Комфорт:
Круїз-контроль S
Система комфортної посадки/висадки (зміна положення кермової колонки/сидіння водія) S
Підігрів керма S
Важелі перемикання передач на кермі S
Люк з електроприводом та управлінням з брелока S
Прикурювач та попільниця S
Датчики паркування (передні та задні) S
Камери:

фронтальна S
бокова (у лівому дзеркалі) S

бокова (у правому дзеркалі) S
заднього виду S

Підготовка під з'єднання Bluetooth™ S
Мультифункціональне кермо:

електрорегулювання за висотою та глибиною S
управління телефоном S

LX 570

Двигун: 5,7
Робочий об’єм (см3) 5 663
Тип V8 / 32, Dual VVT-i
Тип пального Бензин з октановим числом 95 або вище
Максимальна потужність (к.с. при об./хв.) 367 / 5 600
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв.) 530 / 3 200
Тип упорскування Безпосередній, D 4S

Трансмісія: 6-ступенева автоматична
Диски та шини:

Диски Легкосплавні, R20
Шини 285 / 50

Кліренс (мінімальний, мм): 225
Максимальна швидкість (км/год.): 220
Розгін 0–100 км/год. (сек.): 7,5
Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd): 0,35
Витрата пального (л/100 км) *: Міський цикл 19,7

Траса 13,2
Комбінований цикл 14,8

Норми токсичності:
Відповідність нормам токсичності Euro IV

Об'єм паливного бака (л): 93
Об'єм додаткового паливного бака (л) **: 45
Кермове управління:

Тип Шестерня-рейка
Тип підсилювача Гідропідсилювач

Підвіска:
Передня Двоважільна незалежна
Задня Чотириважільна з поперечною балкою

Гальмівна система:
Передні гальма Вентильовані диски
Задні гальма Вентильовані диски

Маса:
Споряджена маса (кг) 2 655
Повна (кг) 3 350

Габаритні розміри:
Довжина (мм) 5 005
Ширина (мм) 1 970
Висота (мм) 1 920
Колісна база (мм) 2 850

* 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. 
** Тільки для п'ятимісної версії.

Щоб отримати детальну інформацію про Lexus Assistance, звертайтеся, будь ласка, до персоналу салонів офіційних дилерів. 

LX 570 Sport

управління аудіосистемою S
активація функції голосового управління S

Передні сидіння:
підігрів S

вентиляція S
електрорегулювання положення S

регулювання довжини подушки сидіння водія S
2-й ряд сидінь:

підігрів S
регулювання положення спинок S

електрорегулювання положення подушки S
Підсвітка внутрішніх ручок дверей S
Підсвітка при посадці S
Функція пам'яті положень:

сидіння водія S
зовнішніх дзеркал заднього виду S

рульової колонки S
Доводчик нижньої частини дверей багажника S
Електропривод верхньої частини дверей багажника S
Охолоджувальний бокс S
Система кондиціонування:
Клімат-контроль S
Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир S
Незалежне регулювання температури зон для 2-го ряду сидінь S
Інформаційні пристрої:
Панель приладів з освітленням Optitron S
Багатофункціональний кольоровий 3,5" TFT-дисплей панелі приладів S
Індикатор режиму ECO S
Кольоровий сенсорний дисплей (EMV) S
Навігаційна система GPS S
Жорсткий диск HDD 40 Гб S
Аудіосистема:
Аудіосистема Mark Levinson Surround (19 динаміків) S
DVD-програвач вбудований в передню панель S
2 VGA-дисплеї, 7", для задніх пасажирів вмонтовані у спинки передніх сидінь з дистанційним управлінням S
Комплект навушників (2 шт.) для задніх пасажирів S
Роз'єм USB S
Роз'єм для підключення аудіопристроїв (AUX) S
Оздоблення салону:
Селектор АКПП оздоблений комбінованою шкірою та деревом S
Кермо оздоблене комбінованою шкірою та деревом S
Внутрішній пакет Sport:

спортивні педалі S
Cидіння оздоблені комбінованою семіаніліновою шкірою S
Вставки «Червоне дерево» або «Чорне дерево» S
Динамічні системи:
X-AHC – автоматичне регулювання кліренсу S
НАС – система допомоги при підйомі S
Multi-Terrain Select – система адаптації руху під певне покриття S
CRAWL CONTROL – система допомоги при русі по бездоріжжі S


