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Bezpieczeństwo

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane przedstawione przez Klienta.
Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Lexus ES 2020 RM21
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

Prezentowane ceny i specyfikacja mogą ulec zmianie•

Silnik 2.5l R4 działający w cyklu Atkinsona•
Napęd na oś przednią (FWD)•
Bezstopniowa skrzynia biegów E-CVT z trybem sekwencyjnym•
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)•

Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)•

Felgi 19" (235/40 R19) + dekielek F SPORT•

Światła przednie 3-LED (AHS)•
Tylne lampy LED•
Układ poziomowania reflektorów•
Spryskiwacze reflektorów•
Układ doświetlania zakrętów•
Kierunkowskazy sekwencyjne (przednie)•
Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne•
Pamięć ustawienia lusterek zewnętrznych•
Automatyczne składanie lusterek•
Lusterko zewnętrzne z funkcją obniżania podczas cofania•
Przyciemnianetylne szyby•
Pakiet zewnętrzny F SPORT (siatkowe wypełnienie wlotów
powietrza, emblematy wersji)

•

Spoiler na klapie bagażnika•

Skórzany drążek dźwigni zmiany biegów F SPORT•
Nakładki na pedały F SPORT•
Pamięć ustawień kolumny kierownicy i fotela•
Fotele F SPORT•
Regulacja podparcia lędźwiowego foteli przednich (w dwóch
kierunkach: kierowca / pasażer)

•

Regulacja zagłówków - 4 kierunki•
Elektrycznie regulowane przednie fotele (przód, tył, oparcie,
wysokość, długość siedziska- nie dot. wersji Elegance)

•

Ogrzewane fotele przednie•
Kierownica F SPORT•
Podgrzewana kierownica•
Aluminiowe wstawki wykończeniowe (deska rozdzielcza + drzwi
przednie i tylne)

•

Elektryczny szyberdach z zasuwaną roletą•
Nakładki progowe•
2-strefowa klimatyzacja•
Podłokietnik (tył)•
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne•
Uchwyty na kubek (z przodu i z tyłu)•

System audio: radio AM/FM z tunerem DAB, odtwarzacz CD, 10
głośników

•

12,3-calowy wyświetlacz multimedialny•
Wejścia2xUSB (przód +tył) i 1xAUX dla zewnętrznych urządzeń
audio

•

Bezprzewodowa ładowarka•
Apple CarPlay/ Android Auto•
System Lexus Premium Navigation•
Kamera cofania•
Obsługa multimediów za pomocą Touchpad'a•
Inteligentny kluczyk•

Elektrycznie zamykana i otwierana klapa bagażnika ruchem nogi•
Czujnik deszczu•
Rozmrażanie wycieraczek•

Czujnik niskiego ciśnienia w oponach + funkcja wyświetlania
ciśnienia indywidualnie dla każdego koła

•

Elektryczny hamulec postojowy•
Asystent ruszania na wzniesieniu•
Czujniki parkowania przednie i tylne (ICS - funkcja samoczynnego
zatrzymania)

•

System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania z
wykrywaniem pieszych RCTAB

•

Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości (ACC
all speed)

•
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Lexus ES 2020 RM21
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

LSS+2 (automatyczne światła drogowe AHB, asystent utrzymania
pasa ruchu LTA, aktywny tempomat DRCC, asystent znaków
drogowych RSA, wykrywanie pieszych w nocy, wykrywanie
rowerzystów w dzień)

•

Adaptacyjne światła drogowe AFS•
System ochrony przed zderzeniowej (PCS)•
System monitorowania "martwego pola" (BSM)•



Zużycie paliwa
Średnio [litry/100 km] 5,2 - 5,8

Zalecane paliwo 91 oktanów lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 50

Średnia emisja CO2 [g/km] 120 - 132

Silnik
Norma spalin Euro 6d

Liczba i układ cylindrów R4

Mechanizm zaworów VVT-iE / VVT-i

System wtrysku paliwa EFI, D-4S

Pojemność skokowa [cm3] 2487

Średnica x skok [mm x mm] 87.5 x 103.4

Stopień sprężania 14.0 : 1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 178 (131) / 5700

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 221 / 3600-5200

Silnik elektryczny przedni
Maksymalna moc [KM (kW)] 120 (88)

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 202

Układ hybrydowy
Łączna maksymalna moc [KM (kW)] 218 (160)

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h] 180

0–100 km/h [s] 8.9

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0.26

Promień zawracania [m] 5,8 - 5,9

Zawieszenie
Przód MacPherson

Tył wielowahaczowe pneumatyczne

Masy i wymiary
Masa własna [kg] min./maks. 1600 - 1740

Masa całkowita pojazdu [kg] 2150

Masy i wymiary
Pojemność bagażnika [litry] 454

Długość [mm] 4975

Szerokość (bez lusterek) [mm] 1865

Wysokość [mm] 1445

Rozstaw osi [mm] 2870
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Dane techniczne




