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LEXUS RC F
KODAS ĮRANGA KAINA €

CF Luxury 96 200

CG Luxury + stoglangis 97 200

B2 Carbon 103 100

0K Track Edition 116 700

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Papildoma įranga:

ĮRANGA KAINA €

„Metalic“ dažai 950
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Lexus RC F  techniniai duomenys:

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm³) 5000 

Cilindrų skaičius  /  Vožtuvų skaičius V8  /  32

TRANSMISIJA

Tipas Automatinė, 8 pavarų „Sport Direct Sift“

Varančiųjų ratų sistema RWD (galiniai varantieji ratai)

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (AG)  /  (kW) 470  /  341

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 270

Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s) 4,5

GABARITAI

Ilgis  /  Plotis  /  Aukštis, mm 4710  /  1845  /  1390

Važiuoklės bazė 2730

TALPA

Bagažinės tūris, l 366

Kuro bako talpa 66

MASĖ

Tuščio automobilio masė, kg 1840

Paruošto automobilio masė, kg 2250

DEGALŲ SĄNAUDOS 

Vidutinės ( l/100km), WLTP 11,8  

CO2 KIEKIS

Emisijos lygis Euro 6

CO2  emisija, mišrus ciklas, g/km, WLTP 268 
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Įranga 1/2

„LUXURY“ PAGRINDINĖ ĮRANGA

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Padangų slėgio kontrolės sistema, AL-TPWS (kiekviename rate atskirai)

Stabdžių, stabilumo, vairo ir traukos kontrolės sistemos*:

ABS, BAS, EBD, ECB, EPS, TRC, VSC*

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija:

„ECO“, „NORMAL“, „SPORT S“, „SPORT S+“

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) su sportiniu režimu

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Priešavarinės saugos sistema (PCS) su milimetrinių bangų radiolokaciniu 
įrenginiu

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

8 oro saugos pagalvės:

šoninės užluolaidinės per visą salono ilgį

vairuotojo ir priekinio keleivio galvos, šoninės ir kelių

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija

Garsinė ir vaizdinė priekinių saugos diržų įspėjamoji sistema

„ISOFIX“ tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse

Priekinių ir galinių kraštinių saugos diržų įtempikliai

IŠORĖ

19 colių 10 stipinų kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai:

su 255/35 R19 (priekyje) ir 275/35 R19 (gale) padangomis

Durelių veidrodėliai:

valdomi elektra ir šildomi

nulenkiami automatiškai elektriniu būdu

elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys)

su integr. posūkio signalais ir išlipimo zoną apšviečiančiomis lemputėmis

„F“ logotipai šonuose ir gale

Lazeriu sutvirtinta stogo konstrukcija

Šviesos diodai (LED):

dieniniai žibintai

trijų projekcijų „L“ formos priekiniai žibintai

galiniai kombinuotieji žibintai

Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale

Galinis aptakas:

valdomas elektra, įtraukiamas 

Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantys priekinių durelių langai

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos sistema:

imobilizatorius, įsilaužimo jutiklis, signalizacija, pasvirimo detektorius

Automatinis durelių užraktas; dvigubas durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

4,2 colio spalvotas daugiafunkcis ekranas:

„F“ logotipo animacija

akcelerometras (G jutiklis)

rato apvažiavimo laikmatis

sukimo momento paskirstymo rodmenys

7 colių „Lexus Media Display“ sistema:

„Touch Pad“ valdiklis

pagalbinis automobilio statymo monitorius

„Mark Levinson®“ pramoginė sistema su 17 garsiakalbių

AM/FM radijas

DAB garso sistema

su „Gracenote®“ technologija

integruotas vienos angos CD ir DVD grotuvas

„Lexus Premium“ navigacijos sistema su ryšio paslaugomis

skaitmeninio vietovės reljefo modelio kūrimo, maršruto sekimo registracijos  
funkcija

ekologiško maršruto paieškos ir informavimo apie greičio matuoklius 
funkcijos

paieškos internetu, gatvės vaizdo „Google Street View®“ ir panoraminio 
vaizdo „Panoramio®“ funkcijos

maršruto persiuntimo į automobilio navigacijos sistemą, eismo informacijos 
„Connected Traffic“ ir „Traffic Bar“ funkcijos

skubių pranešimų apie eismo įvykius ir paieškos pagal paskirties vietos QR 
kodą funkcijos

Aktyvioji garso valdymo sistema

Analoginis laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu

„Bluetooth®“ sąsaja mobiliajam telefonui ir garso įrangai prijungti

„Optitron“ prietaisai

Valdikliai ant vairo: garso sistemos, ekrano, telefono, balso komandos

Dvi USB jungtys ir AUX lizdas 
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Įranga 2/2

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Centrinė konsolė su minkšta kelių apsauga

12 V elektros lizdas

Perforuoti sportiniai pedalai ir pakoja

Elektra valdomi langai

Elektroninė klimato kontrolės sistema:

dviejų zonų

Centrinis porankis ir dėtuvė priekyje

Priekinių ir galinių sėdynių galvos atlošai su „F“ logotipu

Vairuotojo ir priekinio keleivio sportinės sėdynės:

reguliuojamos elektra, 8 padėčių

Vairuotojo sėdynės, durelių veidrodėlių ir vairo nustatymų atminties funkcija

Oda traukta pavarų perjungimo svirtelė

Įlipimo sistema su apšvietimu

Išmanioji beraktė prieigos ir variklio paleidimo sistema

Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Galinė centrinė konsolė:

porankis ir mažiausios apkrovos funkcija

Sportinis perforuotos odos vairas su „F“ logotipu:

valdomas elektra, daug reguliavimo padėčių

su pavarų perjungimo svirtelėmis

„Alcantara“ sėdynių apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

Šildomas vairas

Raktas-kortelė

* ABS – stabdžių antiblokavimo sistema, BAS – pagalbinė stabdymo siste-
ma, EBD – elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema, ECB – elek-
troniniu būdu valdoma stabdymo sistema, EPS – elektrinis vairo stiprintuvas, 
TRC – traukos kontrolės sistema, VSC – stabilumo kontrolės sistema 

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis 

„CARBON   („Luxury“ komplektaciją papildanti įranga)

19 colių 10 dvigubų stipinų kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai:

su 255/35 R19 (priekyje) ir 275/35 R19 (gale) padangomis

Nematomų zonų monitorius (BSM)

Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)

Pusiau anilinės perforuotos odos sėdynių apmušalai:

Šildomas Vairas

šildomos ir vėdinamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

„Track Edition“   („Luxury“ komplektaciją papildanti įranga)

19 colių galinių ratų anglies keramikos stabdžių diskai

19 colių priekinių ratų anglies keramikos stabdžių diskai

Anglies pluošto galinis sparno formos oro aptakas

Anglies pluošto stogas

 Raudonos galinių stabdžių apkabos su F logotipu

„Alcantara®“ apdaila

Fiksuotos padėties galinės sėdynės

Titaninė išmetimo sistema


