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 НОВИЙ ES   ВСТУП

НЕЙМОВІРНИЙ  
У РУСІ
Створений привертати увагу на вулицях та приводити власника у захват під 
час кожної подорожі, новий витончений Lexus ES змінює еталони розкоші та 
вишуканості седанів представницького класу. У салоні автомобіля все, до чого 
Ви торкаєтеся, передає видатну якість лідера у своєму класі. Починаючи з 
оздобленого комбінованою шкірою керма і до ефектної строчки, яка ідеально 
гармонує з лакованими дерев’яними вставками (за Вашим вибором можливе 
оздоблення вставками з коричневого дерева Шимамоку) та вражаючим 
годинником у центрі. Завдяки збільшеній колісній базі простір для ніг задніх 
пасажирів можна порівняти із седанами більшого розміру. І все це в автомобілі, 
зробленому майстрами Такумі які завжди створюють дійсно чудові речі.

ЗОВНІ МИ НАДАЛИ ОНОВЛЕНОМУ ES БІЛЬШ ЯСКРАВОГО, 
ДИНАМІЧНОГО ВИГЛЯДУ. ВСЕРЕДИНІ ВИ ОТРИМАЄТЕ 

НАСОЛОДУ ВІД ПІДВИЩЕНОГО КОМФОРТУ САЛОНУ СЕДАНА, 
ВКОМПЛЕКТОВАНОГО НАЙСУЧАСНІШИМ ПАКЕТОМ СИСТЕМ 

БЕЗПЕКИ LEXUS SAFETY SYSTEM +.

Тосіо Асахі, головний конструктор моделі ES
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Представляємо Вам оновлений, елегантний ES 250 з ефективним 4-циліндровим 
бензиновим двигуном. Разом із глибокою насолодою від керування та 
комфортом одного з найпросторіших у своєму класі салонів Ви відкриєте 
для себе такі інноваційні функції, як преміальна навігаційна система Lexus, 
керована за допомогою джойстика Remote Touch, та незрівнянна акустична 
система із 15 динаміками Mark Levinson Premium Surround.

 НОВИЙ ES   ВСТУП

ПРОСТІР  
ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ 
РОЗКОШІ 

НАСОЛОДІТЬСЯ ПРОСТОРОМ ДЛЯ НІГ ТА КОМФОРТОМ 
НОВОГО РІВНЯ В РОЗКІШНОМУ ТА ВИШУКАНОМУ 
БІЗНЕС-СЕДАНІ.
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 НОВИЙ ES    НЕЗРІВНЯННИЙ КОМФОРТ

СТВОРЕНИЙ БУТИ 
БЕЗШУМНИМ
КОМФОРТ СВІТОВОГО РІВНЯ, ОБУМОВЛЕНИЙ 
ПРОРАХОВАНОЮ АЕРОДИНАМІКОЮ, ПОКРАЩЕНОЮ 
ШУМОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ТРИШАРОВИМ АКУСТИЧНИМ 
СКЛОМ.

Подорожуючи на новому ES, Ви одразу помітите його надзвичайний комфорт, 
плавність та точність керування. Автомобіль має неймовірно міцне шасі, його 
кузов виготовлений із використанням інноваційних технологій склеювання та 
лазерного зварювання, і все це забезпечує зменшений рівень шумів та вібрацій. 
Окрім цього, низький профіль та обтічна форма кузова роблять його одним 
із найбільш аеродинамічних автомобілів у своєму класі. Ці чинники не лише 
зменшують споживання пального, але й суттєво знижують шум вітру, що робить 
автомобіль ідеальним вибором для руху автомагістралями.
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 НОВИЙ ES   ВИРАЗНИЙ ДИЗАЙН

ВИТОНЧЕНИЙ 
ВИГЛЯД
БІЛЬШ ГОСТРІ ЛІНІЇ ТА ДИНАМІЧНІША 
ВЕРЕТЕНОПОДІБНА РЕШІТКА З ВИРАЗНИМИ 
СВІТЛОДІОДНИМИ ФАРАМИ.

Новий ES поєднує яскраву елегантність із виразною веретеноподібною решіткою 
радіатора Lexus. Довгий та обтічний кузов із легкосплавними дисками 17” 
нового дизайну вражає унікальною зовнішністю та винятковим простором для 
усіх п’яти пасажирів. У задній частині подібні до кришталю світлодіодні ліхтарі 
нагадують літеру «L», а дві вихлопні труби довершують динамічний вигляд цього 
нового седана представницького класу.
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 НОВИЙ ES   РОЗКІШ ІНТЕР’ЄРУ 

ВІДЧУЙТЕ ПОВНУ 
БЕЗТУРБОТНІСТЬ
ВИНЯТКОВИЙ КОМФОРТ ТА ПРОСТІР ДЛЯ НІГ ЗАДНІХ 
ПАСАЖИРІВ, СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ, ОЗДОБЛЕНІ 
КОМБІНОВАНОЮ ШКІРОЮ, ЗАДНЯ СОНЦЕЗАХИСНА 
ШТОРКА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ.

Подорож у новому ES — це дуже особливий досвід. Ви не тільки відчуваєте 
вражаючу тишу, а й насолоджуєтеся більшим простором для ніг задніх пасажирів, 
ніж у багатьох розкішних флагманських седанах. Цього вдалося досягнути за 
рахунок збільшення колісної бази та ретельного проектування спинок передніх 
сидінь. Чудово оздоблені сидіння з комбінованої шкіри, тепер доступні і в 
коричневому кольорі, гармонують із дерев’яними вставками Шимамоку. Для 
додаткової зручності у задньому підлокітнику знаходяться елементи керування 
системою кондиціонування повітря та аудіосистемою Mark Levinson із  
15 динаміками. Щоб відпочити в приватній атмосфері, просто закрийте шторки 
задніх дверей та електричну шторку заднього скла.
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 НОВИЙ ES   РОЗКІШ ІНТЕР’ЄРУ 

КОМФОРТ,  
ЩО ВИХОДИТЬ 
ЗА РАМКИ СВОГО 
КЛАСУ
РЕГУЛЬОВАНІ В 10 НАПРЯМКАХ СИДІННЯ  
З КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ, СИСТЕМА ІОНІЗАЦІЇ  
ПОВІТРЯ NANO-E, ПОТУЖНА СИСТЕМА ОБІГРІВУ.

На додачу до оздобленого деревом кермового колеса розкішне сидіння з 
комбінованої шкіри водія має електрорегулювання в 10 напрямках, а тризонна 
система кондиціювання повітря забезпечує індивідуальні налаштування для водія  
та пасажирів. Ще одним технологічним проривом є система Nano-e, яка 
випускає мікроскопічні іони в салон автомобіля для усунення неприємних запахів 
та дезодорування сидінь та оббивки. Ці іони також справляють позитивний ефект 
природного зволоження Вашої шкіри та волосся. Для забезпечення додатковою 
енергією в особливо холодні зими автомобілі обладнані потужним генератором 
змінного струму. Він забезпечує роботу таких приладів, як підігрівач лобового 
скла та сидінь.



18 19



20 21

 НОВИЙ ES   ЕФЕКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ

2,5-ЛІТРОВИЙ, 4-ЦИЛІНДРОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ 
ДВИГУН DUAL VVT-i ЗА ДОПОМОГОЮ 6-ШВИДКІСНОЇ 
АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОТУЖНІСТЬ 
184 к.с.

Новий ES 250 комплектується 4-циліндровим бензиновим двигуном, 
який характеризується надзвичайною ефективністю та плавністю роботи. 
Оснащений системою регулювання фаз газорозподілу DUAL VVT-i, цей легкий 
та компактний двигун видає 184 к.с. на передні колеса через 6-швидкісну 
автоматичну трансмісію. Щоб забезпечити винятково низький рівень шуму, 
інженери Lexus розробили спеціальне покриття для поршнів та шестерень. Це 
покриття забезпечує плавність ходу та зменшує тертя, що дозволяє ще більше 
знизити рівень шумів.

 

ES 250
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 НОВИЙ ES   ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

НЕПЕРЕВЕРШЕНА 
ЯКІСТЬ ЗВУКУ  
ТА ЗОБРАЖЕННЯ
АУДІОСИСТЕМА MARK LEVINSON ІЗ 15 ДИНАМІКАМИ, 
ПРЕМІАЛЬНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ LEXUS ІЗ СИСТЕМОЮ 
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ REMOTE TOUCH.

У новому ES встановлена вражаюча аудіосистема Mark Levinson. Її п’ятнадцять 
динаміків індивідуально налаштовані для досягнення ідеального звучання в салоні 
Вашого автомобіля. Ця система найвищого класу із 5,1-канальним цифровим 
звуком надає відчуття присутності на концерті під час прослуховування музики 
чи перегляду DVD. Як Ви й очікували, наш новий седан представницького класу 
піднімає рівень навігації, зв’язку та розваг на новий рівень. Надзвичайно чіткий 
8-дюймовий екран, який керується за допомогою джойстика оновленої системи 
дистанційного керування Remote Touch, дозволяє комфортно користуватися 
преміальною системою навігації Lexus та підключеними послугами.
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 НОВИЙ ES   ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ДАЛЕКОГЛЯДНІСТЬ

У РОБОТІ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ 
ПАКЕТА LEXUS SAFETY SYSTEM +, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
РАДАР МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ ТА КАМЕРА,  
ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ НЕБЕЗПЕКУ ПОПЕРЕДУ. 

Компанія Lexus завжди була лідером у розробці технологій безпеки та допомоги 
водію. Усі нові моделі тестуються на найбільшому у світі симуляторі керування. 
Завдяки нашим провідним досягненням у дослідженні попередження дорожніх 
пригод новий ES як доступна опція може бути оснащений інноваційним пакетом 
систем безпеки Lexus Safety System +. Він включає систему передаварійної 
безпеки; систему допомоги утримання в смузі, що допомагає підтримувати 
курс; систему автоматичного дальнього світла, яка покращує видимість уночі; 
систему адаптивного круїз-контролю, яка регулює швидкість Вашого автомобіля 
залежно від швидкості автомобіля попереду, та інші.
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Оновлений ES змінить Ваші уявлення про справжню якість. Візьмемо, наприклад, 
фарбу, якою вкрито кузов. Вона покривається таким самим самовідновлювальним 
шаром, який наносять під час фарбування наших флагманських седанів LS. Для 
того, щоб створити бездоганний блиск, поверхню полірують вручну після 
нанесення кожного шару основи (зазвичай так фарбують автомобілі, що 
виготовляють на замовлення, бо цей процес займає багато часу) та перевіряють 
як візуально, так і за допомогою електронних пристроїв, щоб досягти ідеальної 
якості поверхні. У салоні не менше враження справляють декоративні вставки 
із дерева, які виготовляють та ретельно полірують на фабриці фірми Yamaha, 
що спеціалізується на створенні фортепіано. Всі моделі ES збирають на  
еко-заводі, розміщеному на острові Кюсю.

 НОВИЙ ES   ЯКІСТЬ LEXUS

НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
СЕДАНА 
ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО 
КЛАСУ

ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КОНТРОЛЮЄТЬСЯ  
МАЙСТРАМИ ТАКУМІ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ КОЖНИЙ 
ES ПЕРЕД ЗАВЕРШАЛЬНИМ 30-КІЛОМЕТРОВИМ 
ВИПРОБУВАННЯМ.
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 НОВИЙ ES   ЛІДЕРСТВО В ЕКОЛОГІЇ

СТВОРЕНИЙ ІЗ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
РОЗРОБЛЕНИЙ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО 
ЖИТТЯ НОВОГО СЕДАНА ES 85% ЙОГО КОМПОНЕНТІВ 
МОЖУТЬ БУТИ ВІДПРАВЛЕНІ НА ПЕРЕРОБКУ.

Для зменшення споживання пального та шкідливих викидів новий ES обладнаний 
екологічним та ефективним силовим агрегатом. Шини з низьким опором 
коченню, режим руху ECO та вдосконалена аеродинаміка додатково 
підвищують екологічні показники ES. Фактично весь автомобіль спроектований 
таким чином, щоб завдавати мінімальної шкоди довкіллю: органічний композит 
«Кенаф» використовується для оздоблення дверей та багажника, а завдяки 
ретельно продуманому кодуванню деталей наприкінці терміну експлуатації 
85% деталей автомобіля можна відправити на переробку.
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 НОВИЙ ES   ЗМІСТ
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АЕРОДИНАМІКА
Завдяки низькому обтічному кузову та загостреному профілю бічних вікон  
оновлений ES має чудову аеродинаміку. Серед інших інженерних рішень, що 
поліпшують аеродинаміку, варто згадати майже пласке днище, що покращує рух 
 повітряних потоків, та невеликі аеродинамічні спойлери на бічних дзеркалах 
та задніх ліхтарях. Вперше спойлери такої конструкції було застосовано на 
автомобілях Формули1. Вони корегують рух потоків повітря в напрямку ближче 
до бокового профілю ES (див. схему В), зменшуючи таким чином загальну 
площину опору повітря. Така надзвичайна увага до деталей не лише покращує 
стійкість та керованість, але й зменшує споживання пального та шум вітру.

НАДМІЦНЕ ШАСІ
Завдяки збільшеній жорсткості кузова та значно доопрацьованій конструкції  
підвіски новий ES рухається надзвичайно плавно та комфортно. Для збільшення 
міцності з’єднання елементів використовується інноваційний адгезивний 
клей, який разом із лазерним зварюванням з прокручуванням та посиленою 
конструкцією днища надає кузову надзвичайної жорсткості, завдяки чому 
значно покращується керованість автомобіля. 

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подорожуючи на новому ES, Ви одразу помітите його надзвичайний комфорт і вражаючу керованість. Цього вдалося досягти 
завдяки численним тестам на найбільшому у світі симуляторі та випробуванням у складних дорожніх умовах. 
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ДЕСЯТЬ ПОДУШОК БЕЗПЕКИ
У прагненні збільшити рівень безпеки конструкція передніх сидінь була 
спеціально розроблена таким чином, щоб знизити ризик травмування голови 
або шиї від різкого руху назад, а також, як стандарт, автомобіль обладнано 
комплексним захистом із десяти подушок безпеки. Він включає в себе 
основні подушки безпеки та подушки безпеки для колін водія та переднього 
пасажира, бокові подушки безпеки спереду та ззаду, а також захисні шторки, 
які закривають усі бокові вікна.

  СИСТЕМА СПОВІЩЕННЯ 
ПРО НАБЛИЖЕННЯ 
АВТОМОБІЛІВ ПІД ЧАС РУХУ 
ЗАДНІМ ХОДОМ

Система сповіщення про наближення 
автомобілів під час руху заднім ходом 
використовує датчики системи 
монітора «сліпих» зон для визначення 
автомобілів, що наближаються до 
зони, яка входить у траєкторію 
Вашого руху. За необхідності 
система сповіщає Вас зумером та 
індикаторами у зовнішніх дзеркалах.

  СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 
«СЛІПИХ» ЗОН

Встановлені у задньому бампері 
датчики помітять автомобілі в 
сусідніх рядах руху, яких не видно 
в бічних дзеркалах. Якщо Ви маєте 
намір змінити рядність, а інше авто 
входить чи увійшло в «сліпу» зону, 
на відповідному бічному дзеркалі 
спалахне попереджувальний сигнал.

l СИСТЕМА ПЕРЕДАВАРІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
За допомогою радара хвиль міліметрового діапазону та бортового комп’ютера 
розраховується ймовірність зіткнення. Якщо такий ризик високий, водій отримує 
звукове та візуальне сповіщення, до того ж одночасно збільшується тиск у 
гальмівній системі. Якщо зіткнення уникнути неможливо, гальма у необхідний 
момент активуються автоматично та натягуються паси безпеки.

l АДАПТИВНИЙ  
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ

Для збільшення комфорту водіння 
у далеких подорожах адаптивний 
круїз-контроль підтримує встановлену 
дистанцію між новим ES та автомобілем 
попереду, навіть якщо такий автомобіль 
змінює свою швидкість.

l СИСТЕМА ДОПОМОГИ УТРИМУВАННЯ В СМУЗІ РУХУ
У системі допомоги утримування в смузі руху (LKA) використовується камера 
на лобовому склі, яка спостерігає за Вашим положенням на дорозі. Якщо 
автомобіль починає відхилятися від своєї смуги, LKA вмикає зумер-попередження 
та короткочасно корегує положення керма. 

МАКСИМАЛЬНА 
БЕЗПЕКА
Відтепер новий ES можна замовити з новим інноваційним пакетом систем безпеки Lexus Safety System +, який об’єднує в собі 
систему передаварійної безпеки, систему допомоги утримування в смузі руху, систему автоматичного дальнього світла, адаптивний 
круїз-контроль та інші системи.

l СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧНОГО 
ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА

У темний час доби для виявлення 
автомобілів попереду система 
автоматичного дальнього світла 
використовує ту саму камеру, що 
й система LKA, та автоматично 
перемикає дальнє світло на ближнє. 
Це зменшує можливість випадкового 
засліплення інших водіїв і дозволяє 
Вам сконцентруватися на дорозі.

l Доступно як частина пакета Lexus Safety System +.

 Доступно як опція.
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КЕРМО, ОЗДОБЛЕНЕ 
КОМБІНОВАНОЮ ШКІРОЮ  
ТА ДЕРЕВОМ ШИМАМОКУ
Щоб зробити Ваш новий ES іще 
більш ексклюзивним, можна замовити 
кермо з оздобленням комбінованою 
шкірою та деревом Шимамоку.

КЕРМО, ОЗДОБЛЕНЕ 
КОМБІНОВАНОЮ ШКІРОЮ  
ТА ДЕРЕВОМ
За Вашим вибором у новому 
ES кермо може бути оздоблене 
комбінованою шкірою та деревом 
(бамбуком або кленом).

КЛАСИЧНИЙ ГОДИННИК
Посідаючи почесне місце в центрі, 
цей класичний годинник уособлює 
зразок майстерності Lexus. Об’ємне 
поліроване кільце та біле світлодіодне 
підсвічування створюють ауру 
непідвладності часу.

СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ  
ТА ВЕНТИЛЯЦІЄЮ
Оздоблені комбінованою шкірою 
сидіння водія та переднього пасажира 
мають можливість індивідуального 
підігріву або вентиляції. Це збільшує 
відчуття розкоші та дуже зручно 
в холодних зимових умовах або, 
навпаки, у спекотну пору року.

ЗАДНІ ШТОРКИ
На вікні заднього виду може бути 
встановлена шторка з електричним 
приводом. Вона працює тихо та 
рівномірно і зовсім непомітна, коли 
не використовується. Для вікон 
задніх дверей додатково доступні 
сонцезахисні шторки, які регулюються 
вручну.

ДЕТАЛІ  
ІНТЕР’ЄРУ

КЕРМО, ОЗДОБЛЕНЕ 
КОМБІНОВАНОЮ ШКІРОЮ
Спец іально  для  ES  було 
розроблено нове триспицеве 
кермо із комбінованим шкіряним 
оздобленням. Воно надзвичайно 
приємне на дотик, його зручно 
тримати, а поруч із великими 
пальцями розташовані кнопки 
керування аудіосистемою, дисплеєм, 
телефоном та системою голосових 
команд.

  Доступно як опція.

  ПАНОРАМНИЙ ДАХ
Встановлений в умовах заводу-виробника панорамний дах із можливістю 
відкривання передньої секції збільшує відчуття простору та свободи в салоні 
нового ES.

СВІТЛОДІОДНІ ТА ГАЛОГЕНОВІ 
ФАРИ 
Світлодіодні фари ближнього світла 
в стандартній комплектації значно 
покращують видимість уночі, а для 
дальнього світла використовуються 
галогенові лампи. На додачу 
світлодіодні денні ходові вогні 
створюють стильний вигляд та 
забезпечують помітність нового ES 
для інших учасників руху.

ПОВНІСТЮ СВІТЛОДІОДНІ 
ФАРИ
Для отримання більш виразної 
зовнішності для фар ближнього 
та  дальнього св і тла може 
використовуватися світлодіодна 
технологія. А світлодіодні протитуманні 
фари додають нотку витонченості. 

ДЕТАЛІ 
ЕКСТЕР’ЄРУ

17-дюймові легкосплавні диски надають новому ES цілеспрямованого вигляду. 
Виготовлені методом точного алюмінієвого лиття обидва варіанти комплектуються 
шинами 215 / 55 R17 із низьким опором коченню, які гарантують впевнене 
проходження поворотів, а також впливають на зменшення викидів CO2 та 
споживання пального.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 17”  
ІЗ 10 ПОДВІЙНИМИ СПИЦЯМИ

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 17”  
ІЗ 20 СПИЦЯМИ
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  АУДІОСИСТЕМА MARK LEVINSON
Преміальна аудіосистема Mark Levinson із 
цифровим підсилювачем потужністю 125 Вт 
та 15 динаміками вражає чітким та об’ємним 
стереоскопічним звучанням із повним відчуттям 
присутності на концерті. Всі 15 динаміків виготовлені 
з використанням технології GreenEdge. Вона 
дозволяє подвоїти потужність звуку, споживаючи 
таку ж кількість енергії, як у попередніх версіях.

МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЦИФРОВИХ 
ПРИСТРОЇВ
Різноманітні цифрові гаджети можна синхронізувати 
з мультимедійним дисплеєм. Наприклад, Ви можете 
завантажити телефонну книгу з Вашого смартфону 
та переглядати її на дисплеї або використовувати 
Ваш iPod чи інший мультимедійний пристрій.

ПІДКЛЮЧЕНІ ПОСЛУГИ LEXUS
Новий ES пропонує послуги нової генерації, такі 
як онлайн пошук в Інтернеті, Google Street View, 
Panoramio чи дорожня інформація онлайн. Дуже 
зручною є можливість завантаження маршруту 
з Вашого ноутбука чи планшета до навігаційної 
системи автомобіля.

ПРЕМІАЛЬНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ LEXUS
Завдяки чіткій графіці та великому вибору варіантів 
відображення преміальна система навігації Lexus 
інтуїтивно проста у використанні та швидко реагує 
на дії користувача. Дорожні карти зберігаються на 
SD-картці і можуть бути оновлені в уповноважених 
дилерів Lexus.

МОНІТОР ДОПОМОГИ ПІД ЧАС 
ПАРКУВАННЯ
Якщо Ви увімкнете задню передачу, на 8-дюймовому 
дисплеї з’явиться зображення простору позаду 
автомобіля з підказками, які допоможуть без зайвих 
зусиль припаркувати Ваш автомобіль.

USB/AUX
Для заряджання електронних пристроїв під час 
руху у передньому консольному ящику встановлені 
два гнізда USB/AUX із білим світлодіодним 
підсвічуванням.

  Доступно як опція.

АУДІО  
ТА МУЛЬТИМЕДІА
4,2-ДЮЙМОВИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ
Новий ES оснащений 4,2-дюймовим кольоровим TFT-дисплеєм високої чіткості, 
який розташований у центрі на панелі приладів. Він дозволяє з легкістю 
отримувати інформацію про споживання пального, відстань подорожі, тиск у 
шинах, а також користуватися навігаційною системою, мобільним телефоном 
та аудіосистемою. 

  НАЙСУЧАСНІША МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА
Із новим ES Ви маєте можливість користуватися найсучаснішими технологіями 
мультимедіа. Серед них — преміальна навігація Lexus Premium Navigation, 
яка дає можливість отримувати всі вигоди підключених послуг Lexus, таких як, 
наприклад, Google Street View. 8-дюймовий екран відрізняється реалістичною 
3D-графікою та можливістю різноманітних варіантів відображення карти. 
Системою зручно керувати за допомогою джойстика або голосових команд. 
Вона навіть може розрахувати найбільш екологічний маршрут або згенерувати 
QR-код для Вашого смартфону, щоб передати на нього фінальну точку Вашого 
призначення, аби Ви змогли дістатися до неї пішки.

МЕДІАДИСПЛЕЙ LEXUS DISPLAY AUDIO
Новий ES обладнано кольоровим 8-дюймовим дисплеєм Lexus Display 
Audio, яким можна керувати за допомогою дистанційного контролера для 
легкого налаштування аудіосистеми, клімат-контролю та інших систем. До 
медіадисплея можна під’єднати сумісні смартфони. Головний аудіоплеєр з 
функціями цифрового DAB-радіо, Bluetooth та програвачем компакт-дисків 
також розміщений на центральній консолі. 
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 ES 250  

Двигун внутрішнього згоряння: 2,5
Робочий об'єм (см3) 2 494
Тип L4 / 16, DOHC, Dual VVT-i
Тип пального Бензин з октановим числом 95 або вище
Максимальна потужність (к.с. при об./хв.) 184 / 6 000
Максимальна потужність (кВт при об./хв.) 135 / 6 000
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв.) 235 / 4 100

Трансмісія: 6-ступенева автоматична
Привод Передній

Кліренс (мінімальний, мм): 151
Максимальна швидкість (км/год.): 207
Розгін 0-100 км/год. (сек.): 9,8
Розгін 0-400 м (сек.): 17,0
Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd): 0,27
Витрата пального (л/100 км) *:

Комбінований цикл 7,9
Викиди СО

2
 (г/км):

Комбінований цикл 190
Відповідність екологічним нормам Euro 5

Кермове управління:
Тип підсилювача Електропідсилювач

Гальмівна система:
Передні гальма Вентильовані диски
Задні гальма Диски

Підвіска:
Передня МакФерсон
Задня МакФерсон

Маса:
Споряджена (мін./макс., кг) 1 575 / 1 615
Повна (кг) 2 100

Габаритні розміри:
Довжина (мм) 4 915
Ширина (мм) 1 820
Висота (мм) 1 450
Колісна база (мм) 2 820
Колія передня (мм) 1 590
Колія задня (мм) 1 575
Звис передній (мм) 995
Звис задній (мм) 1 085

Об'єм багажного відділення (л): 490
Місткість паливного бака (л): 65
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Сіра комбінована шкіра із вставками з коричневого клену

Коричнева комбінована шкіра із вставками з коричневого дерева 
Шимамоку

Чорна комбінована шкіра із вставками з коричневого клену

Бежева комбінована шкіра із вставками з коричневого клену

 ВАРІАНТИ ІНТЕР’ЄРУ

Чорний

Чорний

Piano Black

Сірий

Сірий

Коричневий
клен 

Бежевий

БежевийКоричневий

Коричневий

Бамбук Коричневий
Шимамоку

КОМБІНОВАНА ШКІРА2

ДЕКОРАТИВНІ ВСТАВКИ3

ШТУЧНА ШКІРА NULUXE1

1 Штучна шкіра NuLuxe стандартно встановлюється у комплектації Business і недоступна для інших комплектацій ES.
2 Комбінована шкіра стандартно використовується на всіх автомобілях ES у комплектації Executive, Executive+ та Luxury. 
3 Чорні вставки стандартно встановлюються у комплектації Business і недоступні для інших комплектацій ES. Представлені три типи дерев’яних вставок можуть замовлятися для комплектації Executive, Executive+ та Luxury.

Зображення на наступній сторінці показують доступний вибір комбінацій оздоблення інтер’єру. За додатковою інформацією зверніться, будь ласка, до уповноваженого дилера Lexus.
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БІЛОСНІЖНИЙ (085)

СРІБЛЯСТО-ПЛАТИНОВИЙ (1J4)

КОЛЬОРИ КУЗОВА

ГРАФІТОВИЙ СІРИЙ (1H9)

ТИТАНОВИЙ СІРИЙ (1J7)

ЧОРНИЙ ЛАК (212)1

ЧОРНИЙ ГРАФІТ (223)

ПІСОЧНО-БЕЖЕВИЙ (4U7)

1 Колір неметалік.

Зверніть увагу на те, що фактичні кольори можуть відрізнятися від наведених вище внаслідок неточності поліграфічних процесів.

ВИШНЕВО-ЧЕРВОНИЙ (3R1)

ТЕМНО-СИНІЙ (8X5)

МІДНО-КОРИЧНЕВИЙ (4X2)
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У компанії Lexus ми віримо у створення вражаючих речей. Це стосується як наших 
автомобілів, так і програм сервісного та післяпродажного обслуговування. 
Протягом усього терміну служби Вашого автомобіля Lexus гарантує першокласну 
підтримку власників та забезпечує технічне обслуговування, яке подарує Вам 
спокій та впевненість.
Автомобілі Lexus оснащені найновітнішими у світі технологіями, щоб створювати 
вражаючу атмосферу «Омотенаші» (Дух японської гостинності). На додачу до 
нашого унікального підходу до створення автомобілів ми також намагаємося 
ставитися до кожного клієнта як до дорогого гостя у нашому домі. Така філософія 
сервісу світового рівня знайшла своє відображення, наприклад, у появі свіжих 
квітів в автосалонах, бездоганно чистих зонах технічного обслуговування та 
можливості отримати підтримку персонального асистента Lexus Concierge 
24 години на добу. 
Після видачі кожного нового Lexus ми розуміємо, що турбота про Ваш 
автомобіль – це насамперед турбота про Вас — нашого клієнта. Наші 
дилери в першу чергу дбають про забезпечення максимального рівня Вашого 
задоволення. Ви можете переглянути новини в Інтернеті за чашкою капучіно 
або прочитати статтю в улюбленому журналі у нашій комфортабельній зоні 
відпочинку. У цей час наші механіки виконають свою роботу з максимальною 
ефективністю та надійністю, щоб Ви якнайшвидше повернулися до своїх 
повсякденних справ.

ТУРБОТА LEXUS
СЕРВІС LEXUS 

Сервіс Lexus — це запрошення довірити стан 
Вашого Lexus відданим професіоналам і можливість 
для нас продемонструвати незрівнянний рівень 
обслуговування. Інтенсивна підготовка персоналу 
та постійні програми підвищення кваліфікації 
допомагають забезпечити Вашу впевненість у тому, 
що ми робимо усе можливе, щоб зберегти Ваш 
Lexus в ідеальному стані, наче тільки з автосалону.
•Професійні механіки та технічні спеціалісти Lexus
•Оригінальні запасні частини Lexus
•Історія обслуговування Lexus збільшує вартість 
автомобіля під час повторного продажу
•Ретельне ставлення до перевірки систем безпеки
•Сервіс Lexus, що відповідає саме Вашим потребам
•Найсучасніше обладнання та устаткування

МОБІЛЬНІСТЬ LEXUS

Ми бажаємо, щоб Ви спокійно насолоджувалися 
керуванням Вашим Lexus у будь-якому куточку 
Європи. Тому ми надаємо безкоштовну підтримку 
Lexus Assistance на перші три роки після купівлі 
нового автомобіля. Ця програма забезпечує 
Вашу мобільність і можливість дістатися туди, куди 
Вам потрібно. Програма включає, наприклад, 
буксирування, розміщення в готелі, оренду іншого 
автомобіля, повернення автомобіля та багато 
інших послуг, якщо Ваш Lexus технічно несправний, 
викрадений чи потрапив в аварію.

ГАРАНТІЯ LEXUS

•Розширена гарантія на 3 роки або 100 000 км 
пробігу
•3-річна гарантія на фарбоване покриття і корозію 
поверхні
•Гарантія на 5 років або 100 000 км пробігу на 
окремі компоненти гібридної системи



Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 16.08.2016.
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

ЗДІЙСНІТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ  
НА ES


