RX 300

RX 450h

RX 450hL

„W najnowszym Lexusie RX przesunęliśmy granice śmiałego, kultowego
wzornictwa, zachowując oryginalne dziedzictwo poprzednich generacji
tego pionierskiego modelu”.
NACZELNY INŻYNIER MODELU RX
TAKAYUKI KATSUDA
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SPIS TREŚCI

NIESAMOWITE WRAŻENIA

uż w 1998 roku — jak zawsze wyprzedzając swój czas — Lexus wprowadził
na rynek model RX. Był to pierwszy SUV, który dorównał wyrafinowaniem
luksusowym sedanom. Tradycyjne podziały między klasami przełamaliśmy
ponownie w 2004 roku, wprowadzając pierwszy luksusowy samochód
z napędem hybrydowym — pionierskiego SUV-a RX 400h. Pragniemy
nieustannie zachwycać naszych klientów, dlatego z dumą prezentujemy
najnowszy model Lexusa RX. To najbardziej wyrazisty Lexus, jaki opuścił
pracownie naszych projektantów. uż w standardzie oferuje bezkonkurencyjny
poziom luksusu. Model ten, wyposażony w przełomowy układ Lexus Safety
System +, oferowany jest w dwóch wariantach: RX 300 z turbodoładowanym
silnikiem benzynowym oraz RX 450h z napędem hybrydowym. Każdy z
nich dostępny jest także w wersji F SPORT. Można także wybrać nowy,
elegancki model RX 450hL z siedmioma miejscami.
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WZORNICTWO
TECHNIKA
Przesuwamy granice śmiałego, P i o n i e r s k i e
innowacje
kultowego wzornictwa
w najnowocześniejszym na świecie
luksusowym samochodzie klasy SUV
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26

LUKSUS
Przystań: powitanie na Riwierze WYBÓR
Francuskiej w stylu „Omotenashi”
Prezentujemy legendarny design
nadwozia, zaawansowane
technologie i kunszt japońskich
AKOŚĆ WYKONANIA rzemieślników „Takumi”. Dowiedz
Fabryka: dopieszczanie detali się więcej i wybierz nowego Lexusa
w wielokrotnie nagradzanym RX dla siebie
zakładzie Kyushu
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70

WYĄTKOWOŚĆ
POSIADANIA LEXUSA
OSIĄGI
Kraina lodu: testowanie Lexusa RX Zawsze staramy się traktować
w Kanadzie przy temperaturze minus każdego klienta tak, jak traktuje się
gościa w swoim własnym domu
40°C

RX
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WZORNICTWO

PRZESUWAMY GRANICE ŚMIAŁEGO,
KULTOWEGO WZORNICTWA
Wchodzimy do hali prób mieszczącej się na najwyższym piętrze japońskiego
ośrodka projektowego Lexusa, położonego niedaleko Nagoi. Czeka tu
na nas Gen Ikeda, naczelny projektant najnowszych modeli Lexusa RX.
Pośrodku tej ogromnej przestrzeni — pozwalającej testować nowego Lexusa
w warunkach całkowitej tajemnicy — stoi najnowszy, luksusowy SUV RX
oraz zupełnie nowy, siedmioosobowy RX 450hL.

refleksji nad dziedzictwem, jakie pozostawił po sobie oryginalny RX.

„W 1998 roku pierwszy Lexus RX dał początek koncepcji luksusowego
SUV-a. Wcześniej nikt tak naprawdę nie wiedział, czy nabywcy samochodów
z segmentu premium będą zainteresowani takim pojazdem. Podjęliśmy
ryzyko, które się opłaciło, ponieważ pierwszy RX szybko stał się naszym
najlepiej sprzedającym się modelem. Otworzył przed samochodami
Przyjrzyjmy się im bliżej. Nawet przy sztucznym oświetleniu pierwsze luksusowymi całą gamę możliwości. Od tamtego czasu wielu innych
wrażenie jest oszałamiające. Z przodu samochody urzekają śmiałością, a producentów poszło w nasze ślady”.
zarazem elegancją. Ich sylwetka jest zdecydowanie sportowa. W miarę jak im
się przyglądamy, nasze wrażenia nabierają głębszego wymiaru: zauważamy Podczas prac nad najnowszym Lexusem RX największe wyzwanie stanowiło
smukłość i przepiękne opływowe kształty. Mimo znacznych rozmiarów stworzenie pojazdu równie przełomowego, co pierwowzór, ale jednocześnie
żadnemu z modeli nie można odmówić wdzięku ani dynamicznych linii.
dopasowanego do wyrafinowanych gustów współczesnych nabywców
samochodów luksusowych. Albo, jak to ujął pan Ikeda: „design musiał
Podziwiamy właśnie kolejne subtelności wzornictwa, gdy wtem zjawia rozwijać Lexusa RX, a jednocześnie pozostać wierny jego dziedzictwu”.
się pan Ikeda. Po wymianie wizytówek w prawdziwie japońskim stylu
zaczynamy komplementować jego dzieła, jednak on stanowczo studzi nasze Nie było to takie proste. Prawdę mówiąc, w pewnym momencie pozostała
zapędy — w końcu nie widzieliśmy ich w pełnej krasie, to znaczy w świetle już tylko formalna akceptacja projektu przez zarząd Lexusa i przekazanie
naturalnym. Daje znak asystentowi, który naciska przycisk na pilocie. Niemal go do produkcji. uż miała zaczynać się obróbka maszynowa olbrzymich
bezgłośnie, z zadziwiającą lekkością, odsuwa się cały dach (ważący 200 pras do tłoczenia profili nadwozia. Wtedy, podczas jedenastej godziny
ton, jak dowiadujemy się później). Po chwili patrzymy na bezchmurne niebo, spotkania, zarząd postanowił wstrzymać prace.
które towarzyszy nam w to słoneczne, jesienne popołudnie w aponii. Pan
Ikeda wskazuje ręką na SUV-y: „Teraz widzicie nowe modele Lexusa RX Pan Ikeda wyjaśnia: „Projekt był udany, ale czy rewelacyjny? Czy przesuwał
dokładnie tak, jak zobaczą je nasi klienci”, mówi z entuzjazmem i uśmiechem. granice tego, co możliwe we wzornictwie? RX musi uwodzić, podnosić
tętno i rozbudzać we właścicielu emocje przy każdym kontakcie. Nasz
W świetle dziennym samochody wyglądają jeszcze lepiej. Delektujemy się główny projektant uważał, że stać nas na więcej, dlatego udoskonaliliśmy
ich starannie ukształtowanymi liniami i wyjątkowo wyrazistym nadwoziem. wszystkie elementy, tak aby wyglądały jeszcze bardziej atrakcyjnie,
Intrygujące detale są teraz jeszcze lepiej widoczne — dach wydaje się wyraziście i kusząco”. Pracując po 24 godziny na dobę, projektanci
„płynąć” nad sylwetką nadwozia, a tylne światła sięgać na jego boki, przebudowali prototypowy model, dając mu odważniej nakreślone
podkreślając solidność i elegancję całej tylnej części pojazdu. Pan Ikeda nadal wrzeciono atrapy chłodnicy, rysując linie silniejszą kreską i wprowadzając
z przyjemnością prezentuje zwiedzającym najnowsze modele Lexusa RX. efekt „pływającego dachu”. W efekcie powstał RX, który — zdaniem jego
To punkt kulminacyjny procesu projektowania rozpoczętego od głębokiej twórcy — „przykuwa uwagę tak mocno, jak jeszcze nigdy”.
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01 Smukły RX 450h i nowy,
siedmioosobowy RX 450hL
02 Połyskujące niczym diamenty
LED-owe reflektory
ozdabiają charakterystyczną
dla Lexusa „wrzecionowatą”
atrapę chłodnicy
02
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WZORNICTWO

POZNAJ
LEXUSA RX 450hL
Zespół projektantów Lexusa jest dumny zwłaszcza z
wydłużonej wersji RX — modelu RX 450hL. Przede
wszystkim to pierwszy RX wyposażony w trzeci rząd
foteli, dzięki czemu w samochodzie wygodnie zmieści się
siedem osób. „Mimo że samochód jest dłuższy o kilka
Zobacz wnętrze Lexusa RX 450hL z trzema rzędami foteli na stronach 10–11.

NICZYM BŁYSK
SAMURAJSKIEGO MIECZA
„Wrzecionowata” atrapa chłodnicy nowego Lexusa
RX lśni niczym samurajski miecz. Ostatecznie
zespół zrezygnował z wielu innych potencjalnych
wykończeń: chrom odbiera elegancji, a matowe i
satynowe wykończenia wyglądają, jakby atrapę
pomalowano. Na dodatek wyraźnie odznaczają się na
nich ślady palców. Aby osiągnąć pożądane wrażenie
nowoczesnej elegancji, trzeba było opracować zupełnie
nowy proces galwanizacji. W efekcie powstała atrapa,
jakiej może pozazdrościć niejeden inny samochód.
Ponadto, każdy samuraj w mgnieniu oka rozpoznałby
ten kunsztowny, głęboki odcień srebra.
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centymetrów, udało nam się zachować smukłość i wdzięk
jego sylwetki. A dzięki błyskotliwemu rozmieszczeniu
elementów zdołaliśmy uzyskać niewiarygodnie
przestronne wnętrze” - wyjaśnia Gen Ikeda .

WZORNICTWO

RX Z PAKIETEM
BLACK
Modele RX z nową opcją
wykończenia - pakietem Black,
mają charakterystyczną dla Lexusa
„wrzecionowatą” atrapę chłodnicy,
otoczoną chromowaną ramką
i ulokowaną między światłami
przeciwmgielnymi w oprawach,
które również pokryto chromem.
Widziane z boku 20-calowe
obręcze kół ze stopów lekkich z 5
podwójnymi ramionami i czarnym
wykończeniem wraz z oprawami
lusterek bocznych w czarnym kolorze
tworzą fantastyczny kontrast, a czarny
tylny dyfuzor dynamicznie wyróżnia
się na tle nadwozia.
Dowiedz się więcej na stronie 46.

RX
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LUKSUS

NICE

PRZYSTAŃ: POWITANIE NA
RIWIERZE FRANCUSKIEJ W STYLU
„OMOTENASHI”

FREJUS

SAINT-TROPEZ

Pobyt na Riwierze Francuskiej to jedna z największych przyjemności,
jakie mogą nas spotkać w życiu. Po wyjściu z portu lotniczego w Nicei,
podróżnych zwykle ogarnia wszechobecny aromat śródziemnomorskich
sosen i lawendy, skąpany w rajskich promieniach słońca i nieskazitelnym
błękicie nieba.
Nie tym razem. Od rana pada, a wrześniowe niebo przygniata szarością.
Gdy udajemy się na parking, gromadzą się nad nami ciemne chmury.
Okulary przeciwsłoneczne idą w odstawkę. „Cały tydzień jest taki”, mówi
niemal przepraszającym tonem nasz gospodarz, Takayuki Katsuda, naczelny
inżynier w firmie Lexus. „Szare niebo, deszcz. Ale turystów to nie zniechęca”.
I nas też nie. Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy tej okazji: spędzenia
wspaniałych chwil z najnowszym Lexusem RX w towarzystwie osoby, która
trzymała pieczę nad każdym drobiazgiem, każdą linią nadwozia i każdym
detalem tego samochodu. Osoby, która nadała piękno temu rewelacyjnie
sprzedającemu się luksusowemu SUV-owi. Nasze zmysły będą delektować
się każdą chwilą jazdy. Gdy podchodzimy do Lexusa RX, wszystkie cztery
klamki drzwi delikatnie się podświetlają — oto kwintesencja „Omotenashi”,
czyli słynnej japońskiej gościnności. Każde z nas chwyta za klamkę i
wchodzi do środka, zdejmując kurtki i torby z laptopami. Od razu widać,
jak dużo jest tu miejsca.
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Pan Katsuda wyjaśnia, że biegnąca wzdłuż
wybrzeża droga jest zakorkowana, tak więc
udajemy się autostradą do Antibes. Zwraca
on naszą uwagę na łagodne linie wnętrza i
tłumaczy, jak podkreślają panujące tu poczucie
przestronności i harmonii, zamieniając kabinę w
luksusową „przystań”. Komfort jest niesamowity.
Odchylam fotel do tyłu i mile zaskoczony
zauważam, że podłokietnik nadal znajduje się
równolegle do swojego odpowiednika w drzwiach.
Na przedniej szybie pojawiają się pierwsze krople
deszczu — znak, że chmury się nie rozmyśliły.
Nasz gospodarz ożywia się. „Mogę Wam coś
teraz pokazać”, mówi z uśmiechem. Nowy RX
jest wyposażony w jedne z najnowocześniejszych
wycieraczek, jakie istnieją. Nie tylko automatycznie
się uruchamiają, ale i regulują swoją prędkość tak,
aby nie rozpraszać kierowcy. „A jeśli ktoś wsiada
do samochodu lub z niego wysiada, wycieraczki
automatycznie przestają pracować w chwili
otwarcia drzwi”, dodaje. Patrzymy zdziwieni,
następuje chwila ciszy. „Dzięki temu nikogo
nie ochlapią”. Przypomnijcie to sobie podczas
następnej ulewy.

Droga do Antibes jest zamknięta, więc do
Cannes również. Postanawiamy przełożyć
kawę na bulwarze Croisette i wybieramy Fréjus,
tętniące życiem miasto handlowe po drodze
do Saint-Tropez. Tu udajemy się do gwarnej,
rodzinnej kawiarni mieszczącej się nieopodal
rzymskiego amfiteatru i zamawiamy na wynos
pyszne noisette. Po początkowych trudnościach
przyda nam się kofeinowy zastrzyk energii. uż
na drodze pan Katsuda wkłada kubek z kawą
do jednego z dwóch uchwytów na napoje w
konsoli środkowej. Uchwyty z trzypunktowym
podparciem bezpiecznie trzymają kubki i są
pokryte neoprenem o wysokiej przyczepności —
włożone butelki nie ślizgają się, więc można je
odkręcać jedną ręką. A dzięki regulacji głębokości
ani duże, ani małe nie będą się przewracać.
Większa funkcjonalność, większy komfort.

Nasz kierowca czuje na sobie zazdrosne
spojrzenia i obiecuje, że już niedługo sami
przejedziemy się Lexusem RX. „Zakochacie się w
kierownicy”, mówi. ej kształt zaprojektował jeden
z legendarnych mistrzów kierownicy Lexusa, a
zarazem rzemieślnik „Takumi”, tak aby doskonale
wpasowywał się w kształt dłoni i jednocześnie
umożliwiał wygodne ułożenie łokci. Komfortowe
rozwiązania znajdują się również na podłodze,
gdzie specjalne podnóżki pozwalają odetchnąć
nogom pasażerów i wygodnie oprzeć śródstopie.
„Wszystkie te drobiazgi zapewniają poczucie
luksusu, satysfakcji i wyjątkowości”, mówi pan
Katsuda. „Oto kwintesencja »Omotenashi«”.
Długa trasa upłynęła w mgnieniu oka. Znajdujemy
się na przedmieściach kultowego Saint-Tropez,
gdzie słońce nareszcie przebiło się przez chmury,
odmieniając krajobraz i nastrój pana Katsudy.
Wrażenie wszechobecnego luksusu z jednej
strony jest potęgowane przez zniewalający widok
wybrzeża, a z drugiej zamyka się w wyjątkowości
nowego Lexusa RX.

RX
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FABRYKA: DOPIESZCZANIE DETALI
W ZAKŁADZIE KYUSHU
Często zdarza się, że zwiedzający renomowany zakład Kyushu, położony w
południowo-zachodniej części aponii, nagle zdają sobie sprawę ze swoich
ludzkich słabości i ograniczeń. Bowiem tutaj rządzi absolutna perfekcja.
Otoczona lasami fabryka Kyushu leży na trzeciej pod względem wielkości
japońskiej wyspie. To tu powstaje Lexus RX. Otrzymałem wyjątkowe
zaproszenie za kulisy tej największej na świecie fabryki samochodów.
Oprowadza mnie jeden z mistrzów „Takumi”, czołowych rzemieślników
Lexusa, przez którego ręce (dosłownie) przechodzi każdy luksusowy
Lexus RX klasy SUV. Mistrzowie „Takumi” słyną z przykładania wagi do
najmniejszych detali. Aby móc uczestniczyć w projekcie, regularnie prezentują
zręczność swoich palców, składając z papieru kota niedominującą ręką w
90 sekund. Wszędzie indziej uznano by to za zbytek, a wręcz nonsens. Tutaj
to część ich rutynowych zadań. „Mamy obsesję na punkcie dokładności”,
żartuje mój przewodnik. „Ale nie ma w tym nic złego”. Skalę tej obsesji widać
jak na dłoni, gdy Mistrz opowiada o trudach, jakie zadaje sobie fabryka w
celu całkowitego wyeliminowania pyłu czy innych niepożądanych substancji.
Przykładowo, każda osoba wchodząca do hermetycznie zamkniętej lakierni
musi przejść przez nie jedną, a dwie komory podciśnieniowe, by pozbyć
się zanieczyszczeń z włosów i ze specjalnych kombinezonów. Myślicie,
że to koniec? Wręcz przeciwnie — w środku znajduje się ogromny filtr
wodny, nazywany „wodospadem Niagara”, który dodatkowo zmniejsza
ilość pozostałych drobin pyłu.

Złożenie jednego egzemplarza RX zajmuje 24 godziny. Z blacharni
pojazd trafia do lakierni, a następnie do sali montażowej, w której idealna
współpraca mistrzów i robotów hipnotyzuje niczym układ choreograficzny.
Samochody są dokładnie sprawdzane na każdym kroku — oświetlane
wyjątkowo mocną lampą fluorescencyjną, a następnie ściśle kontrolowane
pod kątem najdrobniejszych niedoskonałości.

Panuje tu cisza i atmosfera głębokiej koncentracji. Czuję się, jak w
laboratorium albo bibliotece. „Wszyscy pracownicy, których widzisz, przeszli
specjalne szkolenie i otrzymali certyfikat, na mocy którego mogą dotykać
samochodu na linii”, wyjaśnia mój przewodnik. „Każdy pojazd budujemy
tak, jakby miał należeć do nas”.

Po drodze o niczym się nie zapomina. W tłoczni codziennie powstaje
niemal 100 000 różnych części, co pochłania przeszło 100 ton blachy
stalowej. Nie marnuje się żaden skrawek metalu — wszystkie są gromadzone,
poddawane recyklingowi i powtórnie wykorzystywane. Wraz z niskim
poziomem emisji modelu RX to doskonała demonstracja dbałości o
środowisko w fabryce Lexusa.
Linia montażowa się kończy, więc czas na przegląd końcowy. Gotowy
produkt trafia w ręce mistrzów, którzy pieczołowicie go sprawdzają,
stukając w śruby i bacznie nasłuchując ewentualnych luzów oraz muskając
palcami kontury w poszukiwaniu wszelkich niepożądanych szczelin. Przed
opuszczeniem fabryki każdy RX przechodzi „próbę tajfunu” pod strumieniami
wody pod wysokim ciśnieniem, a następnie odbywa 30-kilometrową jazdę
próbną, która musi potwierdzić płynność jazdy i jakość wykonania.
Tylko naoczni świadkowie mogą w pełni docenić tutejszą dbałość o
szczegóły. Po raz ostatni zerkam na swoisty taniec robotów. Mój przewodnik
„Takumi” mówi, że Kyushu to najbardziej zaawansowana fabryka na świecie,
która „buduje najbardziej niezawodne SUV-y na świecie”, dodaje. W jego
głosie słychać w pełni uzasadnioną dumę — dumę z dobrze wykonywanej
pracy.
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Pianiści i miłośnicy instrumentów smyczkowych z
pewnością zauważą przepiękne elementy ozdobne
z drewna, którym kabina nowego Lexusa RX
zawdzięcza swój niepowtarzalny styl. Elementy te są
nacinane laserowo w tym samym procesie, który firma
Yamaha Music stosuje przy produkcji najbardziej
ekskluzywnych pianin, skrzypiec, altówek i wiolonczel.
Podobnie jak inne aspekty nowego SUV-a marki
Lexus, tak i stworzenie tych komponentów wymaga
czasu, cierpliwości i precyzji. Cały proces składa
się z 14 etapów i trwa osiem tygodni. Angażuje
dziesiątki wykwalifikowanych rzemieślników, którzy
rozpoczynają pracę od zgrzania wysokogatunkowego
afrykańskiego drewna sapeli z cienką warstwą
aluminium.
Następnie na powierzchni drewna wycinają laserem
precyzyjne wzory, które odsłaniają ukryty pod
spodem metal. Między tymi dwoma materiałami
powstaje fantastyczny, wyrazisty kontrast. Sekret
przepięknego efektu kryje się też w tym, że nie ma
dwóch kawałków drewna o takim samym wzorze, tak
więc każdy element jest naprawdę niepowtarzalny
— i świetnie pasuje do samochodu, który na nowo
definiuje pojęcie luksusu.
02
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LASEROWO WYCINANE DREWNO W
LUKSUSOWYM WNĘTRZU

04

01 Laserowo wycinane drewniane
elementy dekoracyjne w konsoli
środkowej modelu RX
02 Wyjątkowo ostre linie nadwozia
wymagające nowej techniki
lakierowania
03 Luksusowe fotele szyte przez
siedemnastu rzemieślników Lexusa
04 Dbałość o szczegóły widoczna w całej
kabinie Lexusa RX
03

RX
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KRAINA LODU: TESTOWANIE LEXUSA RX
W KANADZIE PRZY MINUS 40°C
W Timmins w Ontario zimowe temperatury zwykle wahają się między 10
a 40 stopniami Celsjusza poniżej zera. Nikt przy zdrowych zmysłach nie
zamieszkałby w tak lodowatym miejscu, nie mając naprawdę dobrego
powodu. Tym powodem było złoto. Miasteczko założono w związku z
gorączką złota, która rozgorzała u progu XX wieku. Dziś tutejsze kopalnie
nadal świetnie sobie radzą. Ale to nie cenny kruszec przyciągnął w ten
rejon Lexusa. Tylko mróz.

znów przenosi się do Timmins, gdzie przebywa do końca lutego.

Większość jazd próbnych odbywa się na drogach publicznych Timmins.
Ziesemer i Shuker są ostrożni i rozważni — to cechy wyróżniające wielu
inżynierów. Współpracują ze sobą, zamieniając zaledwie parę słów, co
doskonale charakteryzuje bliskość ich relacji, jaka zawiązała się na przestrzeni
16 lat. Testując Lexusa RX, wytężają słuch w poszukiwaniu nietypowych
dźwięków zawieszenia czy przekładni, sprawdzają prawidłowe działanie
Metrowe zaspy to tylko jeden z aspektów związanych z zimnym klimatem. hamulców i zwracają uwagę na wszystko to, co może przeszkadzać kierowcy
Powtarzające się cykle zamrażania i rozmrażania sprawiają, że lód gromadzi lub sygnalizować potencjalną usterkę. Dłuższe jazdy próbne mogą trwać
się w niepożądanych miejscach, powodując uszkodzenia wycieraczek, cały dzień, a nawet dłużej.
blokowanie zamków drzwi i przymarzanie szyb do uszczelek do tego stopnia,
że nie chcą się otwierać. Tego typu niedogodności mogłyby unieruchomić Różne typy wibracji określa się za pomocą japońskich wyrażeń, których
pojazd taki jak luksusowy SUV RX, przy temperaturze minus 20 stopni uczą się i które rozumieją wszyscy inżynierowie Lexusa na świecie, takich
Celsjusza. I dlatego firma Lexus zdecydowała się wybudować w Timmins jak onomatopeje „gotsu gotsu” (stuki) czy „buru buru” (drgania). W dniu
centrum testowania pojazdów w niskich temperaturach.
mojej wizyty pełen sosen i brzóz krajobraz spowijała gruba warstwa śniegu,
słońce świeciło mocno, a panująca temperatura była stosunkowo łagodna.
Pierwsze zespoły inżynierów testowych liczyły kilkanaście osób, w większości W czasie jazdy nowym Lexusem RX nie zdarzyło się nic nieoczekiwanego.
pochodzących z aponii. Obecnie w skład około ośmioosobowych zespołów Żadnego gotsu gotsu. Żadnego buru buru.
inżynierskich wchodzą przede wszystkim Amerykanie. Dwóch z nich było
obecnych podczas mojej sobotniej wizyty: Ken Ziesemer, kierownik działu Ziesemer postanowił więc zabrać Lexusa RX, jeden z kilkunastu obecnie
testowania wytrzymałości pojazdów w różnych warunkach oraz im Shuker, testowanych modeli, na zamknięty tor testowy. Tam podkręcono tempo, aby
jego współpracownik i główny inżynier. Żaden nie pochodzi ani stąd, ani przeprowadzić próbę gwałtownego hamowania, sprawdzić utrzymywanie
nawet z Kanady. Podobnie jak reszta zespołu Ziesemera zwykle mieszkają prawidłowego toru jazdy oraz przetestować przyspieszanie i hamowanie
w Phoenix w Arizonie, gdzie testują pojazdy w skrajnie upalnych warunkach w ostrych zakrętach. A luksusowy SUV zachowywał się dokładnie tak,
pustynnych. Odwiedzają Timmins parami, niczym wędrowne ptaki. Na miejsce jak powinien. Zero opóźnień. Zero poślizgów. Szczególnie imponujące
wyjeżdżającej dwójki przybywa następna. Sezon zimowy rozpoczyna się okazało się hamowanie awaryjne, podczas którego samochód płynnie się
w listopadzie od testów przeprowadzanych w Fairbanks na Alasce. Gdy zatrzymał, a system przeciwdziałający blokowaniu się kół przy hamowaniu
skrajnie ujemne temperatury Alaski uniemożliwiają już dalsze testy, zespół (ABS) dał o sobie znać jedynie lekką wibracją.
RX
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EMOCJONUJĄCA JAZDA
Naczelny inżynier modelu RX, Takayuki Katsuda, podkreśla, że dążenie
do doskonałości towarzyszyło nie tylko autorom wyglądu nowego
Lexusa: „Postawiłem sprawę jasno: zespół miał uczynić wszystko, by
kierowca nowego Lexusa RX miał większą satysfakcję z prowadzenia tego
auta”. Tak też się stało. Na przykład po testach i optymalizacji w tunelu
aerodynamicznym zapadła decyzja o zastosowaniu maski i tylnej klapy
wykonanych z aluminium, aby samochód stał się lżejszy i bardziej zwinny.
Aby konstrukcja nośna nadwozia zyskała większą sztywność — a zatem w
celu ograniczenia wibracji i poprawy precyzji kierowania — zastosowano
przełomową technologię klejenia i zgrzewania laserowego. Wreszcie, nasi
„mistrzowie kierownicy”, którzy pracowali przy projekcie supersamochodu
Lexus LFA, zoptymalizowali pozycję zajmowaną przez kierowcę i dostroili
zawieszenie tak, by powstał SUV zachwycający swoimi właściwościami
jezdnymi.

20
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UKŁAD KOREKCI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA (AVS)
Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS) inteligentnie reguluje siłę
amortyzacji wszystkich czterech kół, pozwalając na jeszcze bardziej
dynamiczną jazdę. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia komfort jazdy,
lecz także zwiększa stabilność na drodze.

NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA / E-FOUR
Zastosowany w Lexusie RX 300 układ napędu na wszystkie koła (AWD) z
aktywnym sterowaniem momentem obrotowym gwarantuje jego optymalny
rozkład w przedziale od 100:0 do 50:50 (przód:tył) — w zależności od
warunków na drodze i stylu prowadzenia pojazdu. Natomiast wszystkie
wersje RX 450h AWD mają napęd E-FOUR. W skład innowacyjnego
układu E-FOUR wchodzi napędzający tylne koła silnik elektryczny o mocy
50 kW, który wraz z napędzającym oś przednią silnikiem elektrycznym
o mocy 123 kW, jest w stanie błyskawicznie wygenerować na żądanie
bardzo wysoki moment obrotowy i przekazać go na te koła, na których
jest w danej chwili najbardziej potrzebny.

RX
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TECHNIKA
Inteligentne elektrycznie podnoszone drzwi bagażnika (po lewej)
01 Kontroler Remote Touch
02 Kolorowy projektor HUD
03 Ekran nawigacji Lexus Premium Navigation o przekątnej 12,3 cala

PIONIERSKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM
NA ŚWIECIE LUKSUSOWYM SAMOCHODZIE KLASY SUV
We współczesnych samochodach kierowcy są
wprost bombardowani informacjami. Ten nadmiar
staje się problemem, z którym postanowili walczyć
projektanci nowego RX. Najważniejsze informacje
rzutowane są na przednią szybę przez bardzo
duży, kolorowy projektor HUD — tak by nie
utrudniać obserwacji sytuacji na drodze — lub
prezentowane na wielofunkcyjnym wyświetlaczu
informacyjnym między głównymi wskaźnikami.
Sterowanie systemem audio, klimatyzacji i nawigacji
odbywa się za pośrednictwem centralnego

01

ekranu nawigacji (Lexus Premium Navigation)
o przekątnej 12,3 cala oraz najnowszej wersji
kontrolera Remote Touch. By ułatwić kierowcy
parkowanie, panoramiczny monitor manewrowania
360° generuje wirtualny trójwymiarowy widok
Lexusa RX i wyświetla linie prowadzące, które
pomagają precyzyjnie wjechać we właściwe
miejsce. Rozrywkę na najwyższym poziomie
zapewnia podróżnym 15-głośnikowy system
audio Mark Levinson® Premium Surround. est
wyposażony w technologię GreenEdge™ i został

02

dopasowany do charakterystyki akustycznej
kabiny Lexusa RX podczas trwających tysiące
godzin testów laboratoryjnych. Dźwięk w układzie
7.1-kanałowym, o jakości typowej dla kina
domowego, jest poddawany cyfrowej obróbce w
technologii Clari-Fi™, która odbudowuje składniki
utracone w wyniku kompresji cyfrowej w formacie
MP3. Dzięki temu uzyskuje się niesamowicie
klarowne i czyste brzmienie.

03
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BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Bez względu na to, dokąd wybierasz się w nowym Lexusie RX, dobrze
wiedzieć, że prowadzisz jeden z najbezpieczniejszych SUV-ów, jakie
kiedykolwiek zbudowano. Wszystkie modele RX są wyposażone w pakiet
Lexus Safety System+, który obejmuje czołowe technologie, stworzone z
myślą o zapobieganiu trzem najczęstszym rodzajom wypadków: uderzeniom
w tył pojazdu, wypadkom spowodowanym opuszczeniem pasa ruchu i
kolizjom z udziałem pieszych.
Podczas podróżowania po ruchliwych autostradach lub dojazdów do pracy
i powrotów do domu największe zagrożenie wiąże się z nieplanowanym
opuszczeniem pasa ruchu i wjechaniem w poprzedzający pojazd, który
zwolnił. Dlatego zaraz po rozpoczęciu manewru zmiany pasa ruchu RX
monitoruje i wykrywa pojazdy za nim. Lub zmniejsza prędkość w przypadku
nieoczekiwanej przeszkody na drodze.
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Lexus RX jest także wyposażony w asystenta rozpoznawania znaków
drogowych (RSA), który gromadzi informacje na podstawie znaków
drogowych, automatycznie wyłączane światła drogowe (AHB) oraz system
wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA) — nieoceniony
podczas pokonywania ostrych zakrętów i na autostradach.
Podczas przejazdu przez zatłoczone centra miast i dzielnice handlowe
z pewnością przyda się oferowany w Lexusie RX system ochrony
przedzderzeniowej (PCS). Wykorzystuje on działający w zakresie fal
milimetrowych radar, który współpracuje z kamerą stereoskopową i
wykrywa pieszych nieoczekiwanie pojawiających się przed samochodem.
Gdy radar wykryje niebezpieczną sytuację, kierowca otrzymuje informację
o zagrożeniu na projektorze HUD, aby odpowiednio zareagować i uniknąć
zderzenia. W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy system zwiększy
ciśnienie w układzie hamulcowym Lexusa RX, aby pomóc uniknąć kolizji.

TECHNIKA

LEXUS SAFETY SYSTEM+
SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWE
System ochrony przedzderzeniowej (PCS), będący oryginalnym rozwiązaniem
Lexusa, może pomóc kierowcy uniknąć kolizji lub ograniczyć skutki zderzenia,
nawet przy dużej prędkości. System PCS wykorzystuje działający w zakresie
fal milimetrowych radar współpracujący z kamerami zamontowanymi z
przodu samochodu, dzięki którym skanuje obszar przed samochodem i
wykrywa przeszkody lub zagrożenia.
DYNAMICZNY TEMPOMAT RADAROWY
Informacje gromadzone przez radar systemu ochrony przedzderzeniowej
są także wykorzystywane przez dynamiczny tempomat radarowy (DRCC),
który pomaga kierowcy utrzymać bezpieczną odległość od jadącego przed
nim samochodu, odpowiednio zmniejszając prędkość pojazdu, a nawet
go zatrzymując. Gdy pas ruchu zwolni się, system DRCC samoczynnie i
płynnie powraca do wybranej wcześniej prędkości podróżnej.

Niekontrolowane zbaczanie z pasa spowoduje włączenie brzęczyka
ostrzegawczego i krótki ruch kierownicą korygujący kierunek jazdy.
AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE
W nocy system automatycznych świateł drogowych wykrywa pojazdy
nadjeżdżające z przeciwka (korzystając z tej samej kamery, której używa
system LKA) i automatycznie przełącza się na światła mijania. Rozwiązanie
takie ogranicza ryzyko oślepienia innych uczestników ruchu i pomaga
kierowcy skupić się na sytuacji drogowej.

ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
(RSA)
Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA) odczytuje znaki drogowe
za pośrednictwem kamery zamontowanej na przedniej szybie i prezentuje
informacje na wielofunkcyjnym wyświetlaczu. A to niweluje ryzyko, że
kierowca przeoczy ważne ostrzeżenia czy polecenia na głównych drogach,
w tym ograniczenia prędkości czy informacje o pasach wyłączonych z ruchu.
UTRZYMYWANIE POAZDU NA PASIE RUCHU (LKA)
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA) System rozpoznaje znaki zgodne z Konwencją Wiedeńską.
wykorzystuje kamerę systemu ochrony przedzderzeniowej, zamontowaną
na przedniej szybie za lusterkiem, do monitorowania ustawienia pojazdu
względem oznaczeń pasów namalowanych na drodze.

RX
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Opracowaliśmy tę broszurę, aby przygotować Cię na ekscytujący wybór
nowego Lexusa RX. Od pierwszego wejrzenia przemawia współczesnym
językiem stylistycznym naszej marki — nowy RX to luksusowy SUV
z charakterystyczną „wrzecionowatą” atrapą chłodnicy i mieniącymi się
niczym diamenty LED-owymi reflektorami.

Wszystkie wersje Lexusa RX są wyposażone w przełomowy system
bezpieczeństwa Lexus Safety System+. W jego skład wchodzi system
ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych; system
utrzymywania pojazdu na pasie ruchu (LKA) i ostrzeżenie o wielokrotnym
zjechaniu z pasa; automatyczne światła drogowe (AHB) poprawiające
widoczność w nocy; asystent rozpoznawania znaków drogowych odczytujący
Niezależnie od wybranego napędu — pionierskiego układu w pełni znaki drogowe oraz dynamiczny tempomat radarowy (DRCC).
hybrydowego w wersji RX 450h albo dynamicznego turbodoładowanego
silnika benzynowego w wersji RX 300 — prowadzenie Lexusa RX sprawia Nowy Lexus RX 450hL to luksusowy samochód siedmiomiejscowy. Z
mnóstwo przyjemności w każdych okolicznościach.
kolei Klienci zwracający szczególną uwagę na dynamikę jazdy mogą
wybrać jeden z modeli RX F SPORT wyposażonych w specjalną kratkę
Wnętrze Lexusa RX stało się jeszcze bardziej wyrafinowane. Duży, atrapy chłodnicy, bardziej dynamiczne zawieszenie, wnętrze F SPORT
uniwersalny wyświetlacz informacyjny o przekątnej 12,3 cala jest czytelny, i nowe, wyróżniające się obręcze kół.
a jego obsługa za pomocą urządzenia Remote Touch umieszczonego
w konsoli środkowej — w pełni intuicyjna. Szwy tapicerki wykonane z
niezwykłą precyzją i starannie obrobione przez mistrzów „Takumi” tkaniny
współtworzą aurę nowoczesnej elegancji i wyrafinowania.
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RX 300

RX 450h

03. WYPOSAŻENIE

RX 450hL

04. TECHNIKA

Poznaj fantastyczne wyposażenie Więcej informacji o rozwiązaniach
standardowe i opcje dostępne w technicznych zastosowanych
nowym luksusowym SUV-ie RX.
w modelu RX, takich jak Lexus
Safety System+ i nawigacja Lexus
Premium Navigation.

01. WERSE

02. KLASY WYPOSAŻENIA

Wybieraj między pionierskim
RX 450h z napędem w pełni
hybrydowym, dynamicznym
RX 300 z turbodoładowanym
silnikiem benzynowym i eleganckim,
siedmioosobowym RX 450hL.

Który Lexus RX najlepiej wpisuje się
w Twoje upodobania i styl życia?
Wybierz jedną z klas wyposażenia:
Elite, Elegance, F SPORT lub
Prestige.

Str. 28-35

Str. 36-37

05. AKCESORIA

06. PAKIET BLACK

Przedstawiamy szeroką gamę Daj się ponieść wyrazistemu
akcesoriów stworzonych przez wizerunkowi najnowszych modeli
Lexusa, by luksusowy RX klasy RX z pakietem Black.
SUV przynosił swoim użytkownikom
jeszcze więcej radości.

Str. 38-41

Str. 42-45

Str. 46-47

Str. 48

07. F SPORT

08. KOLORY

09. SPECYFIKACA

10. DANE TECHNICZNE

Wybierz wersję RX 300 F SPORT lub Wybierz ulubiony kolor nadwozia
RX 450h F SPORT, jeśli zależy Ci na i zamów wykończenie wnętrza RX,
silnych emocjach i dynamicznej jeździe. w którym poczujesz się jak w domu.
Zadbają o to „Takumi”, mistrzowie
rzemiosła.

RX ma bardzo bogate wyposażenie
standardowe. A tutaj zapoznasz się
ze szczegółową specyfikacją danych
wersji.

Zanim zamówisz nowego RX,
przestudiuj dokładnie dane
techniczne modeli RX 300,
RX 450h i RX 450hL.

Str. 49

Str. 56-65

Str. 66-69

Str. 50-55
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WERSE

RX 300
RX 300 napędzany zupełnie nową benzynową jednostką o pojemności
2,0 litra szybko budzi się do życia za sprawą nowoczesnego
turbodoładowania, ale jednocześnie ma umiarkowany apetyt na paliwo
dzięki technice sterowania rozrządem D-4ST i możliwości pracy w cyklu
Atkinsona. Selektor trybu jazdy umożliwia dopasowanie charakterystyki
pojazdu do nastroju i preferowanego stylu jazdy, zaś łopatki przy kierownicy
pozwalają na płynne ręczne sterowanie 6-biegową automatyczną skrzynią
biegów. RX 300 był testowany w skrajnie niekorzystnych warunkach.
Samochód wyposażony jest w napęd na wszystkie koła (AWD), a jego
silnik rozwija moc 238 KM i wytwarza moment obrotowy aż 350 Nm.

Nadwozie o zachwycająco głębokiej niebieskiej barwie,
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.
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RX 450h
Zastosowany w RX 450h napęd hybrydowy Lexus Hybrid Drive 4x4 stanowi
inteligentne połączenie silnika benzynowego V6 o pojemności 3,5 litra z
dwoma silnikami elektrycznymi. Moc tych jednostek napędowych przenoszona
jest płynnie na wszystkie koła. Ponieważ moment obrotowy silników
elektrycznych dostępny jest już od najniższych obrotów, przyspieszenie
od 0 do 100 km/h zajmuje jedynie 7,7 sekundy, a zużycie paliwa w cyklu
mieszanym zaledwie 5,8 l/100 km. W trybie samochodu elektrycznego
(EV) RX 450h porusza się niemal bezgłośnie i nie zużywa paliwa — przy
zerowym poziomie emisji CO2 i NOX. Akumulator napędu hybrydowego
Lexusa RX 450h nie wymaga ładowania ze źródła zewnętrznego, jest
niezwykle trwały i zajmuje mało miejsca.

Wyraziste nadwozie w kolorze szarości rtęci,
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.

RX
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RX 450hL
Wraz z nowym modelem RX 450hL, gama modeli marki Lexus została
poszerzona o siedmiomiejscowy samochód z trzema rzędami foteli. ednostka
napędowa tego modelu to znana z modelu RX 450h i powszechnie
doceniana kombinacja silnika benzynowego V6 wraz z dwoma silnikami
elektrycznymi. Nie rezygnując ze zgrabnej sylwetki nadwozia i dobrej
manewrowości, Lexus RX L jest jeszcze bardziej funkcjonalny. Dzięki
przemyślanej konstrukcji, Lexus wydłużył tylną część samochodu o 110 mm,
a także zwiększył kąt nachylenia tylnej szyby w stosunku do modelu
pięciomiejscowego, zapewniając pasażerom trzeciego rzędu siedzeń dużą
ilość miejsca nad głową oraz odpowiednią ilość przestrzeni bagażowej.

Nowa sylwetka 7-osobowego Lexusa RX 450hL,
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.

RX
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MODELE | BENZYNOWY

01. 2-LITROWY TURBODOŁADOWANY SILNIK
W 2-litrowej jednostce zastosowano przełomowe połączenie nowoczesnych
rozwiązań technicznych, takich jak głowica chłodzona cieczą, kolektor
wydechowy zintegrowany z głowicą i dwukanałowo zasilana turbosprężarka
(„twin scroll”). Innowacyjnie rozwiązane sterowanie fazami rozrządu
umożliwia przełączanie silnika między pracą w cyklu Otta i cyklu Atkinsona,
co przekłada się na niższe zużycie paliwa. Nowa jednostka testowana
była w skrajnych warunkach — na przykład w górach na wysokości 3000
m n.p.m. w temperaturze ponad 50°C. Maksymalna moc silnika wynosi
238 KM, maksymalny moment obrotowy — 350 Nm przy emisji CO2 w
cyklu mieszanym na poziomie 185 g/km i zużyciu paliwa od 7,9 l/100 km.

01
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MODELE | HYBRYDOWY

01. 3.5-LITROWY SILNIK V6
Napęd hybrydowy nowego Lexusa składa się z 3,5-litrowego silnika
benzynowego V6 działającego w cyklu Atkinsona oraz dwóch silników
elektrycznych o dużej mocy. Takie rozwiązanie gwarantuje świetne osiągi
i jednocześnie minimalizuje wpływ silnika na środowisko naturalne: w cyklu
mieszanym emisja CO2 wynosi 132 g/km, a zużycie paliwa — zaledwie
5,8 l/100 km. Podczas hamowania lub wytracania prędkości energia
kinetyczna jest przekształcana w elektryczną przez dwa silniki elektryczne,
które chwilowo pełnią rolę prądnic. Energia ta magazynowana jest w
kompaktowym akumulatorze napędu hybrydowego (znajduje się on pod
tylnymi siedzeniami) i wykorzystywana później podczas jazdy w trybie
samochodu elektrycznego (EV) i przy gwałtownym przyspieszaniu.
Akumulator nigdy nie wymaga ładowania ze źródła zewnętrznego i jest
doładowywany podczas normalnej jazdy.
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02. AKUMULATOR NAPĘDU HYBRYDOWEGO
Akumulator napędu hybrydowego stosowany w modelu
RX 450h charakteryzuje się innowacyjną dzieloną konstrukcją i oferuje
bardzo dużą moc w stosunku do swojej masy. Umieszczony jest pod tylną
kanapą, a zatem nie ogranicza przestrzeni bagażowej. RX 450h doładowuje
swój akumulator hybrydowy na bieżąco, korzystając z energii elektrycznej
wytwarzanej podczas jazdy i hamowania. Dlatego akumulatora nigdy nie
trzeba ładować ze źródła zewnętrznego.
03. NAPĘD HYBRYDOWY LEXUS
Przekładnia napędu hybrydowego — nie większa od konwencjonalnej
automatycznej skrzyni biegów — mieści przedni silnik elektryczny o mocy
123 kW, prądnicę oraz mechanizm rozdziału mocy. Przepływem energii
w napędzie hybrydowym steruje moduł PCU, którego rolą jest płynne
zarządzanie pracą jednostek napędowych i akumulatora, tak aby w każdych
warunkach układ napędowy działał z maksymalną sprawnością.
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SAMOŁADUĄCY SIĘ HYBRYDOWY LEXUS

NAPĘD HYBRYDOWY LEXUS W AKCJI

RUSZANIE I ROZPOCZĘCIE AZDY
Podczas ruszania umieszczone z przodu i z tyłu silniki elektryczne o dużej
mocy mogą rozpędzić Lexusa RX 450h do 65 km/h, czerpiąc energię
z akumulatora napędu hybrydowego. Na tym etapie pojazd porusza się
niemal bezgłośnie, nie zużywa benzyny i nie wydziela szkodliwych substancji
do atmosfery.
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USTABILIZOWANE WARUNKI AZDY
Przy prędkościach powyżej 65 km/h do akcji po cichu włącza się silnik
benzynowy V6 z bezpośrednim wtryskiem paliwa, działający w cyklu
Atkinsona, który jednak nadal w razie potrzeby wspomagany jest przez
silniki elektryczne. Dzięki niemal perfekcyjnej koordynacji obu źródeł napędu
Lexus RX 450h zapewnia wyjątkową przyjemność z jazdy — w połączeniu
z niskim poziomem emisji i skromnym „apetytem” na paliwo.

SAMOŁADUĄCY SIĘ HYBRYDOWY LEXUS

INTENSYWNE PRZYSPIESZANIE
Gdy kierowca zdecydowanie naciśnie pedał przyspieszenia, silniki elektryczne
od razu zaczynają wspomagać silnik benzynowy o pojemności 3,5 litra. Od
silników pojazd otrzymuje „zastrzyk” momentu obrotowego pozwalający
na natychmiastowe rozpoczęcie liniowego przyspieszania.

WYTRACANIE PRĘDKOŚCI, ZATRZYMYWANIE, HAMOWANIE
Podczas wytracania prędkości lub zatrzymywania pojazdu silnik benzynowy
wyłącza się, a poziom emisji spada do zera. Gdy kierowca naciśnie pedał
hamulca lub zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, aktywuje się układ
hamowania regeneracyjnego, który przechwytuje energię kinetyczną —
w innych pojazdach bezpowrotnie traconą. Energia kinetyczna zostaje
zamieniona na elektryczną i jest magazynowana w akumulatorze napędu
hybrydowego. Dzięki temu samoładujący się hybrydowy Lexus jest zawsze
gotowy do jazdy.
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POZIOMY WYPOSAŻENIA

ELITE
W wersji wyposażenia Elite RX prezentuje się fantastycznie i oferuje
wyjątkowe funkcje multimedialne.
.

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 7-ramiennym wzorem
Reflektory LED w układzie potrójnego „L”
Kierunkowskazy przednie i tylne typu LED, włączane sekwencyjnie

Tapicerka z tkaniny/materiału Tahara
9-głośnikowy system audio Pioneer®
8-calowy wyświetlacz multimedialny Lexusa obsługiwany za pomocą
pokrętła

ELEGANCE
Model RX w wersji Elegance wyróżnia się subtelnymi akcentami nadwozia
i niezwykle wysokim poziomem komfortu.

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami,
wykończone maszynowo
Elektrycznie podnoszone drzwi bagażnika
Inteligentne czujniki parkowania (IPS), z przodu i z tyłu

Tapicerka skórzana
9-głośnikowy system audio Pioneer®
8-calowy wyświetlacz multimedialny Lexusa obsługiwany za pomocą
pokrętła

ELEGANCE*
Model RX 450hL w wersji Elegance to niezwykle wysoka jakość
wykończenia oraz poziom komfortu.
* Dotyczy modelu RX 450hL.

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami,
wykończone maszynowo
Trzy rzędy foteli (siedem miejsc)
3-strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek nanoe
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Tapicerka skórzana
12-głośnikowy system audio Pioneer®
Elektrycznie składany trzeci rząd siedzeń

POZIOMY WYPOSAŻENIA

F SPORT
Tych wszystkich, którzy poszukują samochodu z dynamicznym wizerunkiem
SUV-a, poziom wyposażenia F SPORT kusi m.in. oryginalną „wrzecionowatą”
atrapą chłodnicy, kołami F SPORT i sportowymi „smaczkami” we wnętrzu
kabiny.

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich F SPORT
Zderzak przedni i tylny F SPORT
Światła doświetlające zakręty

Tapicerka skórzana F SPORT
Sportowe pedały z aluminium obrabianego maszynowo
Kierownica F SPORT

PRESTIGE
Najwyższy poziom atrakcyjności, komfortu i wyrafinowania, jaki może
zapewnić RX.

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich ze wstawkami w kolorze
„dźwięcznego tytanu”
Inteligentne elektrycznie podnoszone drzwi bagażnika
Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)

Tapicerka ze skóry półanilinowej
15-głośnikowy system audio Mark Levinson® Premium Surround
Bezprzewodowa ładowarka

PRESTIGE*
Najwyższy poziom komfortu oraz wyrafinowania teraz w wersji
siedmioosobowej.
* Dotyczy modelu RX 450hL.

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich ze wstawkami w kolorze
„dźwięcznego tytanu”
Trzy rzędy foteli (siedem miejsc)
3-strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząrek nanoe
Tapicerka ze skóry półanilinowej

15-głośnikowy system audio Mark Levinson® Premium Surround
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń
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WYPOSAŻENIE | NADWOZIE

01. 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Standardowym wyposażeniem nowego RX są 7-ramienne obręcze kół ze
stopów lekkich o geometrycznym wzorze.
02. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Te ciemnosrebrne obręcze ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami,
poddawane maszynowej obróbce, nadają nowemu Lexusowi jeszcze bardziej
odważny i dynamiczny wygląd
03. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Wizerunek tych nowo zaprojektowanych 5-ramiennych obręczy można
modyfikować kolorowymi wstawkami w czterech kolorach.

01

02

04. INTELIGENTNE ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE DRZWI
BAGAŻNIKA
Zdalne sterowanie klapą tylną z pewnością doceni każdy, kto musiał
otwierać bagażnik, mając ręce zajęte zakupami. Nie wyjmując kluczyka,
wystarczy zbliżyć dłoń do emblematu Lexusa na klapie bagażnika, aby ta
samoczynnie się otworzyła.
05. SZYBERDACH / ALUMINIOWE RELINGI DACHOWE
Nowego Lexusa RX można zamówić z elektrycznie odchylanym i odsuwanym
szyberdachem. Samochód może być też wyposażony w relingi dachowe
z wytłaczanego aluminium. Mają one walory estetyczne i praktyczne —
miłośnikom aktywnego spędzania czasu ułatwiają transportowanie nart,
rowerów lub desek surfingowych.
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05

06

38

RX

04

06. DACH PANORAMICZNY
Duży dach panoramiczny, pogłębia wrażenie swobody i przestronności,
pozwalając kierowcy oraz pasażerom cieszyć się słońcem i niebem w kabinie
Lexusa RX. W przedniej części znajduje się otwierany szklany panel, który
umożliwia bezpośrednie wpuszczenie do kabiny świeżego powietrza.

WYPOSAŻENIE | NADWOZIE

07. REFLEKTORY LED
Nowoczesne, wyrafinowane reflektory w kształcie litery „L” korzystają
z tego samego źródła światła LED zarówno w trybie świateł drogowych, jak
świateł mijania. By roztaczały jeszcze bardziej wyjątkową aurę, podkreślono
je liniami świateł do jazdy dziennej ze zintegrowanymi kierunkowskazami
włączającymi się sekwencyjnie.
08. KIERUNKOWSKAZY LED WŁĄCZAĄCE SIĘ
SEKWENCYNIE
Sekwencyjnie włączające się przednie i tylne kierunkowskazy typu LED
stanowią ciekawe dopełnienie wyrafinowanego wizerunku Lexusa RX
i sprawiają, że jeszcze bardziej wyróżnia się on na drodze.
09. ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE TYPU LED / ŚWIATŁA
DOŚWIETLAĄCE ZAKRĘTY TYPU LED
Przednie światła przeciwmgielne typu LED stanowią celowo wprowadzony
wizualny kontrast wobec „wrzecionowatej” atrapy chłodnicy i LED-owych
świateł do jazdy dziennej. Dodatkowo towarzyszą im wyjątkowo jasne LEDowe światła doświetlające zakręty. Ponadto w porównaniu ze światłami
o tradycyjnej konstrukcji zużywają mniej energii.
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10. ŚWIATŁA TYLNE LED
Światła LED o dużej mocy, ukształtowane w literę „L”, kreślą świetlne linie
biegnące od tylnych narożników do środka tylnej klapy. Te wyjątkowo
wydłużone, ostro odcinające się światła tylne są doskonale widoczne, a do
tego uzupełniono je o równie atrakcyjne kierunkowskazy LED włączające
się sekwencyjnie.
11. PODŚWIETLENIE POWITALNE
Wystarczy zbliżyć się do Lexusa RX z kluczykiem w kieszeni lub torebce,
a klamki drzwi zostaną zapraszająco podświetlone.
12. NOWOCZESNE LUSTERKA BOCZNE
Aerodynamiczne lusterka boczne są podgrzewane, mają wbudowane
kierunkowskazy oraz elementy systemu monitorowania martwego pola
i asystenta parkowania z widokiem 360 stopni. Elektrochromatyczne wkłady
lusterek zapobiegają oślepianiu kierowcy w nocy, a możliwość elektrycznego
składania przydaje się podczas manewrów w ciasnych miejscach.
13. PŁYWAĄCY DACH
Charakterystycznym elementem stylizacji Lexusa RX są czarne tylne
słupki typu C, które stwarzają efekt „zawieszenia” dachu w powietrzu. To
rozwiązanie niespotykane w innych Lexusach.

13
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA | WNĘTRZE

01. KIEROWNICA WYKOŃCZONA SKÓRĄ
Trójramienna kierownica obszyta skórą na zamówienie dostępna jest w wersji
podgrzewanej, a umieszczone na niej przełączniki sterują — w zależności
od wyposażenia samochodu — systemem audio, telefonem, wyświetlaczem
informacyjnym, aktywnym tempomatem i systemem utrzymania pojazdu
na pasie ruchu.
02. DREWNIANE WYKOŃCZENIE
W wersji wyposażenia Prestige dostępna jest opcja wykończenia kierownicy
kombinacją skóry i drewna. Klient ma do wyboru różne kolory i rodzaje
drewna.
01

03

02

03. ASYSTENT „CLIMATE CONCIERGE” I TECHNOLOGIA
NANOE®
Asystent „Climate Concierge” nieustannie monitoruje warunki wewnątrz
i a zewnątrz samochodu, a na podstawie zebranych danych automatycznie
reguluje temperaturę w kabinie, temperaturę foteli oraz kierownicy.
Z kolei wielokrotnie nagradzana technologia nanoe® uwalnia do kabiny
mikroskopijne, ujemnie naładowane cząstki, które oczyszczają powietrze
i przyjemnie nawilżają skórę oraz włosy.
04. UCHWYTY NA KUBKI
Dwa sprytnie zaprojektowane uchwyty na kubki w konsoli centralnej
mają dna wyłożone matą antypoślizgową, dzięki której możliwe jest łatwe
otwieranie plastikowych butelek jedną ręką. Regulacja głębokości umożliwia
przewożenie zarówno wysokich butelek, jak i niższych kubków.
05. FOTELE PRZEDNIE
Wygodne fotele przednie ze skórzaną tapicerką produkowane są
z zastosowaniem technologii „pianki zintegrowanej”. Rozwiązanie to wywodzi
się ze sportów motorowych i zapewnia większy komfort oraz skuteczniejsze
podparcie boczne. Dostępne są też fotele z przyjemną wentylacją.
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06. ELASTYCZNA ARANŻACA PRZESTRZENI
Praktyczna składana kanapa — będąca standardowym wyposażeniem
wszystkich wersji Lexusa RX — umożliwia łatwe transportowanie większych
przedmiotów. Korzystając ze środkowego, zamykanego otworu, można
przewozić długie bagaże, np. narty.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA | WNĘTRZE RX 450hL

01. TRZECI RZĄD FOTELI
Nowy, siedmioosobowy Lexus RX 450hL z trzecim rzędem składanych
elektrycznie foteli pozwala zabrać ze sobą dwójkę dzieci albo, jeśli akurat
wybierasz się w niedaleką podróż, dwoje dorosłych.
02. PRZECHOWYWANIE ROLETY BAGAŻNIKA
Aby zwiększyć komfort podróżujących i pojemność bagażnika, nieużywaną
roletę bagażnika można schować pod podłogą bagażnika.
03. DOSTĘP DO TRZECIEGO RZĘDU FOTELI
Drugi rząd foteli można przesunąć i złożyć, aby ułatwić dostęp do trzeciego
rzędu foteli w Lexusie RX 450hL.

01

04. UCHWYTY NA KUBKI
Lexus RX 450hL jest wyposażony w dwa duże uchwyty na kubki, zwiększając
komfort pasażerów siedzących w trzecim rzędzie foteli.
05. KLIMATYZACA, WENTYLACA I OGRZEWANIE
Aby pasażerowie podróżowali w dogodnej dla nich temperaturze, trzeci rząd
foteli w Lexusie RX 450hL objęty jest indywidualną strefą klimatyzacji, którą
można sterować z foteli lub za pomocą centralnego ekranu multimedialnego.
06. ELEKTRYCZNIE REGULOWANE FOTELE
Trzecim rzędem siedzeń można sterować albo siedząc w drugim rzędzie
foteli, albo od strony bagażnika.
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TECHNIKA | SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACYNE I INFORMACYNE

01. WYŚWIETLACZ 12,3" / ASYSTENT PARKOWANIA Z
WIDOKIEM 360 STOPNI
Optymalnie ulokowany, duży wyświetlacz multimedialny — o przekątnej 12,3
cala — prezentuje informacje z licznych systemów, którymi można sterować
głosowo lub za pomocą kontrolera Remote Touch. Tryb podzielonego ekranu
umożliwia jednoczesny dostęp do dwóch kategorii informacji i ustawień.
Aby ułatwić kierowcy poruszanie się w ciasnych miejscach, cztery kamery
przekazują obraz obejmujący niemal całą 360-stopniową panoramę wokół
samochodu. System ten generuje wirtualny trójwymiarowy widok samochodu.
02. WIELOFUNKCYNY WYŚWIETLACZ INFORMACYNY
Wyświetlacz TFT o przekątnej 4,2 cala umieszczony jest między dwoma
głównymi wskaźnikami i przekazuje kierowcy wszystkie najważniejsze
informacje, w tym ostrzeżenia o zagrożeniach oraz wskazówki nawigacyjne.

01

03. SYSTEM NAWIGACI LEXUS PREMIUM NAVIGATION
System ten — obsługiwany za pomocą kontrolera Remote Touch lub
poleceń głosowych — wyświetla atrakcyjne prezentacje trójwymiarowe
i różne warianty mapy. Potrafi nawet wygenerować kod QR dla smartfona,
by pomóc dojść od zaparkowanego samochodu do miejsca docelowego.

02

03

04. 9 LUB 12-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO PIONEER®
9-głośnikowy system audio marki Pioneer® jest standardowym wyposażeniem
w klasach Elite oraz Elegance. W jego skład wchodzi tuner AM/FM z RDS,
odtwarzacz CD oraz interfejs Bluetooth®. 12-głośnikowy system audio
marki Pioneer® (z subwooferem) należy do standardowego wyposażenia
wersji F SPORT.
05. MARK LEVINSON®
15-głośnikowy system audio Mark Levinson ® Premium Surround
z technologią GreenEdge™ został dopasowany do charakterystyki
akustycznej kabiny Lexusa RX. Dźwięk w układzie 7.1-kanałowym,
o jakości typowej dla kina domowego, jest poddawany cyfrowej obróbce
w technologii Clari-Fi™, która odbudowuje składniki utracone w wyniku
kompresji cyfrowej w formacie MP3.
06. PROEKTOR HUD O PRZEKĄTNE 10"
Ten projektor oferuje najszerszy obraz (240 mm x 90 mm) spośród
wszystkich takich projektorów stosowanych dotąd przez Lexusa. Projektor
wyświetla m.in. Wskazówki nawigacyjne, które kierowca może odczytywać,
nie odrywając wzroku od drogi.
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07. BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA
Indukcyjna ładowarka bezprzewodowa — wygodnie ulokowana w schowku
centralnej konsoli Lexusa RX — umożliwia ładowanie zgodnych smartfonów
i innych urządzeń elektronicznych.
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TECHNIKA | SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA KIEROWCY

01. 5 GWIAZDEK W TEŚCIE EURO NCAP
Lexus RX zdobył 5 gwiazdek w prestiżowym teście zderzeniowym Euro
NCAP. We wszystkich kategoriach osiągnął bardzo wysoki wynik, w tym
najwyższą notę ochrony pieszych w segmencie samochodów dużych SUV.
02. DZIESIĘĆ PODUSZEK POWIETRZNYCH
Wszystkie wersje Lexusa RX są wyposażone w dziesięć poduszek
powietrznych i napinacze pasów bezpieczeństwa. W przypadku kolizji
czujniki mierzą siłę uderzenia i odpowiednio aktywują napełniane
dwustopniowo poduszki powietrzne kierowcy/pasażera z przodu oraz
boczne poduszki powietrzne. Poduszki chroniące kolana zapewniają
dodatkową ochronę kierowcy i pasażerowi z przodu, natomiast kurtyny
powietrzne biegną na całej długości szyb bocznych.
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03. PODUSZKI POWIETRZNE W LEXUSIE RX 450hL
Nasi inżynierowie przeprojektowali kształt kurtyn powietrznych z myślą o
modelu siedmioosobowym, tak aby zapewnić pasażerom podróżującym
w trzecim rzędzie foteli maksymalne bezpieczeństwo.
04. CZUNIKI PARKOWANIA Z FUNKCĄ SAMODZIELNEGO
ZATRZYMANIA (ICS)
Czujniki parkowania nie tylko dźwiękowo informują o przeszkodzie. eżeli
samochód porusza się z prędkością poniżej 15 km/h, system ICS potrafi
samodzielnie zatrzymać pojazd, gdy wykryje, że może dojść do kolizji.
Uprzednio informuje on o tym kierowcę odpowiednimi komunikatami na
tablicy przyrządów.
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05. SYSTEM MONITORO WANIA MARTWEGO POLA
Radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywają pojazdy na sąsiednich
pasach, znajdujące się w martwym polu. eśli kierowca sygnalizuje zamiar
zmiany pasa, w odpowiednim lusterku bocznym generowany jest sygnał
ostrzegawczy.
06. OSTRZEŻENIE O RUCHU POPRZECZNYM
PODCZAS COFANIA Z FUNKCĄ SAMODZIELNEGO
ZATRZYMANIA (RCTB)
System ten działa w oparciu o radary systemu BSM. Gdy kierowca
wyjeżdża tyłem z prostopadłego miejsca parkingowego, jest ostrzegany
o ruchu poprzecznym, a gdy RCTB wykryje, że może dojść do kolizji zatrzyma pojazd.
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TECHNIKA | LEXUS SAFETY SYSTEM +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+
Przełomowe rozwiązanie Lexus Safety System+ jest standardowym
wyposażeniem Lexusa RX. W jego skład wchodzi układ ochrony
przedzderzeniowej (PCS) z funkcją ochrony pieszych, system utrzymywania
pojazdu na pasie ruchu (LKA), automatyczne światła drogowe (AHB)
poprawiające widoczność w nocy oraz aktywny tempomat (ACC), który
dopasowuje prędkość do pojazdu znajdującego się przed nami.
02. OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA /
WYKRYWANIE PIESZYCH
System PCS, w skład którego wchodzi radar działający w zakresie fal
milimetrowych, analizuje sytuację przed pojazdem i ocenia ryzyko kolizji.
eśli ryzyko jest wysokie, ostrzega oraz podwyższa ciśnienie w układzie
hamulcowym. eśli kolizja jest nieunikniona, system może automatycznie
włączyć hamulce. edną z funkcji systemu ochrony przedzderzeniowej jest
automatyczne hamowanie w razie wykrycia obiektu (np. pieszego) przed
pojazdem. Rozwiązanie to — działające przy prędkości od około 10 do
80 km/h — aktywnie pomaga kierowcy uniknąć kolizji.

01

03. AKTYWNY TEMPOMAT (ACC)
Aktywny tempomat może utrzymywać ustaloną odległość od poprzedzającego
pojazdu, nawet jeśli prędkość tego pojazdu jest zmienna — a w efekcie
sprawia, że kierowca jest mniej zmęczony jazdą.
04. UTRZYMYWANIE POAZDU NA PASIE RUCHU /
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
DROGOWYCH
Zaawansowany system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
(LKA) monitoruje położenie pojazdu względem pasa, korzystając z kamery
na przedniej szybie. Niekontrolowane zbaczanie z pasa spowoduje włączenie
brzęczyka ostrzegawczego i krótki ruch kierownicą korygujący kierunek
jazdy. W nocy system automatycznego wyłączania świateł drogowych
wykrywa pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i automatycznie przełącza się
na światła mijania. Rozwiązanie takie ogranicza ryzyko oślepienia innych
uczestników ruchu i pomaga kierowcy skupić się na sytuacji drogowej.

02

05. SYSTEM ADAPTACYNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH
(AHS)
Konfigurowalny system adaptacyjnych świateł drogowych LED zapobiega
oślepianiu innych użytkowników drogi. eden reflektor składa się z 11 źródeł
światła LED, które są niezależnie włączane/ wyłączane tak, by selektywnie
oświetlały obszar przed samochodem.

03

06. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
(RSA)
Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA) odczytuje znaki drogowe
za pośrednictwem kamery zamontowanej na przedniej szybie i wyświetla
je na uniwersalnym wyświetlaczu informacyjnym.
04

05

Funkcji realizowanych przez pakiety Lexus Safety System + w żadnym wypadku nie wolno traktować jako substytutu
umiejętności kierowcy. Przed rozpoczęciem korzystania z systemów należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcjami.
Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia
mogą być ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Więcej informacji
można uzyskać u lokalnych autoryzowanych sprzedawców samochodów Lexus.

06
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TECHNOLOGIA | DYNAMIKA AZDY

01. MOCNIESZA KONSTRUKCA NOŚNA
Najnowszy RX daje się prowadzić z niezwykłą precyzją i idealnie reaguje
na polecenia kierowcy. Tę znakomitą charakterystykę osiągnięto dzięki
wzmocnieniu konstrukcji nośnej, udoskonaleniu przedniego zawieszenia
i zastosowaniu układu kierowniczego o nowej konstrukcji. Nowoczesne
techniki laserowego zgrzewania i klejenia elementów nadwozia pozwoliły na
stworzenie SUV-a o wyjątkowej wytrzymałości, który doskonale zachowuje
się na drodze także przy wysokich prędkościach.
02. DOSKONAŁA AERODYNAMIKA
RX ma doskonałe właściwości aerodynamiczne za sprawą m.in. niemal
zupełnie płaskiego podwozia i dużego spojlera tylnego. Z myślą
o ograniczeniu współczynnika oporu inżynierowie Lexusa przeprojektowali
także lusterka boczne, a w strategicznych miejscach na pojeździe dodali
owiewki. Powyższe rozwiązania nie tylko korzystnie wpływają na stabilność
i komfort jazdy, lecz również przyczyniają się do zmniejszenia zużycia
paliwa, i ograniczenia hałasu.
03. SELEKTOR TRYBU AZDY
Selektor trybu jazdy, ulokowany na konsoli środkowej, umożliwia wybór trybu
ECO, NORMAL, SPORT S lub SPORT S+, które różnią się pod względem
równowagi między zużyciem paliwa, a osiągami i dynamiczną charakterystyką.
Po raz pierwszy kierowca Lexusa RX ma również do dyspozycji tryb
CUSTOMIZE, czyli indywidualny, w którym może samodzielnie dobrać
parametry pracy silnika, napędu hybrydowego, zawieszenia i klimatyzacji.

01

02

04. NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA/E-FOUR
Zastosowany w Lexusie RX 300 układ napędu na wszystkie koła z aktywnym
sterowaniem momentem obrotowym gwarantuje optymalny rozkład mocy,
w przedziale od 100:0 do 50:50 (przód:tył) — w zależności od warunków
na drodze i stylu prowadzenia pojazdu. Natomiast wersje RX 450h AWD
mają napęd E-FOUR, w skład którego wchodzi napędzający tylne koła silnik
elektryczny o mocy 50 kW, który na żądanie jest w stanie błyskawicznie
wygenerować bardzo wysoki moment obrotowy.
05. UKŁAD KOREKCI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA
Opcjonalny układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS) inteligentnie
reguluje siłę amortyzacji wszystkich czterech kół, pozwalając na jeszcze
bardziej dynamiczną jazdę. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia komfort
jazdy, lecz także zwiększa stabilność na drodze.

03

04

05
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AKCESORIA

01. 18-CALOWE SREBRNE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW
LEKKICH
5-ramienne obręcze ze srebrnym wykończeniem, o wyrazistym i śmiałym
wizerunku. Podobnie jak wszystkie obręcze Lexusa, zostały precyzyjnie
zaprojektowane pod kątem maksymalnej wytrzymałości i idealnego
wyważenia.
02. WSTAWKI DO OBRĘCZY KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Przemyślanie zaprojektowane tak, by w 20-calowe obręcze kół wpleść kolor
nadwozia samochodu. Wstawki są solidnie mocowane do kół i dostępne
w kolorze białym, czarnym, i brązowym.
01

02

03. SYSTEM NAWIGACI LEXUS NAVIGATION
System nawigacji udostępnia na wyświetlaczu multimedialnym komplet map
Europy, informacje o ograniczeniach prędkości i radarach*, dane RDS-TMC
o ruchu drogowym** oraz wyszukiwarkę internetową.
04. LISTWA DOLNE KRAWĘDZI KLAPY BAGAŻNIKA***
Subtelny akcent w najlepszym stylu. Chromowany element ozdobny
montowany jest wzdłuż dolnej krawędzi klapy bagażnika jako dodatkowy
detal wzbogacający stylizację tyłu auta.

03

04

05. LISTWY BOCZNYCH DRZWI
Wyraźnie widoczne chromowane listwy poprowadzone wzdłuż dolnych
konturów Lexusa RX podkreślają jego miejski wizerunek.
06. WYKŁADZINA DO PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO
Wykonana z wytrzymałego, elastycznego tworzywa, ze wzorem
antypoślizgowym i zgrubieniem na brzegach. Chroni tapicerkę przedziału
bagażowego przed błotem, brudem, piaskiem i rozlanymi cieczami.
07. POZIOMA SIATKA NA BAGAŻ
Dźwięki powodowane przez walizkę lub torbę przesuwającą się swobodnie
po bagażniku mogą rozpraszać uwagę i stanowić zagrożenie podczas
jazdy. Pozioma siatka na bagaż eliminuje ten problem, utrzymując wszystko
na swoim miejscu.
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06

08. PIONOWA SIATKA NA BAGAŻ
Tak prosta, a jednocześnie praktyczna. Siatka mocowana jest do wstępnie
zamontowanych zaczepów w przedziale bagażowym i pomaga zachować
porządek wśród małych przedmiotów, a jednocześnie nie utrudnia do
nich dostępu.
09. CZARNA LISTWA CHRONIĄCA TYLNY ZDERZAK
Wykonana ze wzmocnionego, czarnego tworzywa kompozytowego, stanowi
wytrzymałe zabezpieczenie lakieru tylnego zderzaka przed uszkodzeniami,
jakie mogą powstać podczas załadunku i rozładunku bagażu.
07

08

10. LISTWA ZE STALI NIERDZEWNE CHRONIĄCA TYLNY
ZDERZAK
Wytrzymała i elegancka płyta z polerowanej stali nierdzewnej ma zawinięty
brzeg, który chroni tylny zderzak przed porysowaniem podczas załadunku
i rozładunku bagażnika.

* Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone.
** W zależności od dostępności usługi w danym miejscu.
*** Niedostępne w modelu RX 450hL.
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AKCESORIA

11. TYLNY UCHWYT NA ROWER*
Lekka, wytrzymała konstrukcja przeznaczona do przewożenia jednego
lub dwóch rowerów. Uchwyt wyposażony jest w światła i ramkę na tablicę
rejestracyjną oraz gniazdo 13-stykowe.
12. DACHOWY UCHWYT NA ROWER
Lekka konstrukcja wyposażona w zamek i specjalne uchwyty do mocowania
kół i ramy roweru. Uchwyt ramy można regulować wygodnie na wysokości
dachu samochodu.
13. UCHWYT DO NART I SNOWBOARDU
Uchwyt wyposażony w zamek i miękkie szczęki, które przytrzymują narty
lub deskę, nie powodując uszkodzeń. Mocowany do poprzeczek na dachu
pojazdu, mieści 6 par nart lub 4 deski snowboardowe.

11

14. BAGAŻNIK DACHOWY
Pojemny, aerodynamiczny bagażnik idealny na wakacyjny wyjazd. Otwiera
się z obu stron pojazdu, jest wyposażony w wielopunktowy centralny zamek
i wykończony w kolorze tytanowym z pokrywą o teksturze „aeroskin”.
15. DEMONTOWANY HAK HOLOWNICZY*
Równomiernie rozkłada siły pociągowe i siły hamowania podczas holowania
przyczepy, a tym samym minimalizuje ryzyko uszkodzenia samochodu
w wyniku przeciążenia. Zawiera hak dający się odłączyć w kierunku
pionowym i specjalnie przygotowany zestaw przewodów elektrycznych.

12

16. POPRZECZKI**
Przeznaczone do użytku z relingami dachowymi stanowiącymi wyposażenie
samochodu. Po zamocowaniu do relingów tworzą bezpieczną bazę dla
różnego rodzaju akcesoriów montowanych na dachu.
17. DYWANIKI TEKSTYLNE
Zapewniają bezkompromisową ochronę wykładziny podłogi przed
zabrudzeniem błotem, piaskiem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Dywanik kierowcy ma specjalne mocowanie, które pewnie unieruchamia
go względem podłogi.
13

14

15

16

17

* Niedostępne w modelu RX 450hL
** Niekompatybilne z dachem panoramicznym.
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PAKIET BLACK

01. CZARNA WRZECIONOWATA ATRAPA CHŁODNICY
RX Black wyróżnia się unikalnym, czarnym wykończeniem wrzecionowatej
atrapy chłodnicy, które podkreśla wizerunek mocnego, dynamicznego
samochodu. Światła przeciwmgielne otoczone są czarnymi oprawkami,
by zwrócić uwagę obserwatora na intrygujące kształty przedniej części
nadwozia.
02. CZARNE OBUDOWY LUSTEREK
Czarne obudowy bocznych lusterek akcentują pewność siebie, jaka emanuje
z całej sylwetki samochodu.
03. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Pięknie ukształtowane obręcze z 5 podwójnymi ramionami, wykończone
w kolorze czarnym, są dobitnym wyrazem mocy i precyzji Lexusa RX.
04. CZARNY TYLNY DYFUZOR
Kolejnym elementem wyróżniającym tę edycję RX jest czarna dolna część
zderzaka.

01

02

03

04
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F SPORT

01. STYLIZACA F SPORT
Odważniej nakreślony przedni wlot powietrza i niespotykany w innych
wersjach wzór jego wypełnienia, a także dolny spojler z satynowym
wykończeniem — to elementy spójnego wizerunku jednoznacznie
podkreślające dynamiczny charakter Lexusa RX F SPORT. W wizerunek
mocnego SUV-a wpisuje się też emblemat F SPORT (o kształcie toru
wyścigowego Fuji), czarne lusterka boczne i charakterystyczne 20-calowe
obręcze kół F SPORT ze stopów lekkich.
02. 20-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ F SPORT
20-calowe obręcze kół F SPORT wykończone są ciemnym lakierem
metalizowanym, który podkreśla sportowy charakter samochodu.

01

03. WNĘTRZE F SPORT
W kabinie Lexusa RX F SPORT skórzana tapicerka kipi czerwienią „Dark
Rose”, a czerń podsufitki wyraźnie informuje, że to samochód inny niż
wszystkie. Nowe fotele F SPORT, niedostępne w innych wersjach auta,
produkowane są w technologii „pianki zintegrowanej”, by zapewnić jeszcze
lepsze trzymanie boczne na zakrętach. Aluminiowe wstawki są idealnym
dopełnieniem kunsztownie wykonanej kierownicy F SPORT, która wyraźnie
nawiązuje do naszego legendarnego supersamochodu LFA. Dźwignia
zmiany biegów F SPORT obszyta perforowaną skórą jest stylistycznie
spójna z kierownicą, dodatkowo podkreślając sportowy charakter pojazdu.
04. WSKAŹNIKI F SPORT
Centralny wskaźnik F SPORT wykonany został w technologii TFT,
a inspiracją dla jego konstrukcji i wyglądu były rozwiązania stosowane
w supersamochodzie LFA. Wyświetlacz — tak jak w samochodach linii
F — zawiera obrotomierz w formie zegara oraz cyfrowy prędkościomierz.

02

05. CZUNIK PRZECIĄŻENIA
Nowy czujnik przeciążenia to prawdziwa gratka dla miłośników sportowych
wrażeń. ego wskazania na wyświetlaczu informują kierowcę Lexusa RX
F SPORT o siłach poprzecznych i wzdłużnych działających na samochód.
Na ekranie wyświetlany jest także kąt skrętu, położenie przepustnicy
i ciśnienie w układzie hamulcowym.
06. WSKAŹNIK CIŚNIENIA DOŁADOWANIA
Lexus RX 300 F SPORT wyposażony jest we wskaźnik ciśnienia
doładowania, który umożliwia dynamiczną obserwację zachowania
turbosprężarki podczas jazdy. Na wyświetlaczu dostępne są też informacje
o temperaturze i ciśnieniu oleju.
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KOLORY | NADWOZIE

OPRACOWANIE NOWEGO KOLORU LAKIERU TO
WYMAGAJĄCE I CZASOCHŁONNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Projektanci Lexusa nigdy nie sięgają po sztampowe kolory i zawsze wolą
opracować własną paletę barw od podstaw. A może to zająć nawet dwa
lata. Paleta lakierów Lexusa liczy 30 różnych barw, a wśród nich metaliczne
wykończenia, takie jak arktyczna biel czy srebrny titanium. Opracowując
nowy kolor lakieru, projektanci Lexusa nigdy nie idą na skróty, a każda
decyzja opiera się na wynikach setek prób. „Podczas prac nad nowym
kolorem mam do czynienia z tak wieloma różnymi odcieniami, że czasami
pod koniec dnia mam kłopoty z widzeniem”, żartuje Megumi Suzuki, jedna
z naszych najbardziej doświadczonych projektantek kolorów. W pracy
wyróżnia ją umiejętność doskonałego rozróżniania kolorów.
„Zawsze gdy kogoś spotkam albo wejdę do sklepu lub czyjegoś domu,
zwracam uwagę na kolory i materiały”, dodaje. „W naszym dziale pracuje
sporo takich osób jak ja”. Nawet po uzgodnieniu i wybraniu koloru pozostaje
sporo do zrobienia. Podczas poszczególnych faz projektowania Megumi
Suzuki musiała zatrudnić małą armię ekspertów: techników laboratoryjnych
odpowiedzialnych za mieszanie farby, plastyków pracujących w glinie,
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inżynierów i zespół lakierników pracujących na linii produkcyjnej, którzy
pokryją każdy model RX jednolitą, perfekcyjną warstwą lakieru. Co kilka
tygodni firma Kansai Paint (dostawca farb Lexusa) produkuje nową partię
lakierów, a projektanci Lexusa bacznie przyglądają się próbkom, formując
panele testowe w kształt odzwierciedlający kontury nadwozia. Wszystkie
są poddawane szczegółowej kontroli w warunkach laboratoryjnych
i środowiskowych — przy świetle reflektorów i słońca, w cieniu i przy
zachmurzeniu, o różnych porach dnia, miesiąca i roku.
Wybór finalnego koloru to nie lada wyzwanie. Ten, który wygląda wprost
zniewalająco w blasku letniego poranka, może wypadać blado w cieniu
lub przy sztucznym oświetleniu. Projektanci muszą także odłożyć na bok
subiektywne wrażenia. „To niesamowite, że sposób, w jaki postrzegamy
dany kolor, zależy od pory roku, nastroju czy panujących trendów”,
zauważa Suzuki.

KOLORY | NADWOZIE

BIAŁY F | 0831

BIEL ARCTIC WHITE | 0852

SATYNOWY SREBRNY METALIK | 14

SREBRNY TITANIUM METALIK | 17

WULKANICZNY GRAFIT METALIK | 1H9

CZARNY | 2123

ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK | 223

BURGUNDZKI CZERWONY METALIK | 3R1

BRĄZ AMBER METALIK | 4X22

ECRU | 4U72

NIEBIESKI DEEP BLUE | 8X51

HEAT BLUE METALIK | 8X11

1
2
3

Wyłącznie w wersji F SPORT
Niedostępne w wersji F SPORT
Kolor jednolity

Uwaga: ze względu na niedoskonałości druku faktyczne kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na ilustracji.
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KOLORY | WNĘTRZE
TKANINA1

Czerń

SKÓRA NATURALNA2

Czerń

Kość słoniowa

Noble Brown

Brąz topazu

Kość słoniowa

Noble Brown

Rich Cream

Dark Rose

Biały

SKÓRA PÓŁANILINOWA3

Czerń

Brąz topazu

SKÓRA F SPORT4

Czerń

ELEMENTY OZDOBNE5

Grafitowe 3D

Matowo
wykończone
wstawki z
ciemnobrązowego
drewna shimamoku

ELEMENTY OZDOBNE F SPORT6

Laser Cut

Orzech

Bambus

Metaliczne

1

Wykończenie z tkaniny / materiału Tahara jest wyposażeniem standardowym w wersji Elite.
Gładka skóra jest standardowym wyposażeniem w klasie Elegance i można ją zamówić w ramach opcjonalnego pakietu „Leather” do samochodów w wersji Elite.
Skóra półanilinowa jest standardowym wyposażeniem w klasie Prestige.
4
Skóra F SPORT jest standardowym wyposażeniem wersji F SPORT.
5
Folia 3D jest standardowym wyposażeniem w wersji Elegance. W wersji wyposażenia Prestige zamówić można wstawki o jednym z czterech różnych wzorów, przedstawionych na ilustracji. Bambus jest dostępny tylko w kombinacji
ze skórą w kolorze czarnym, kości słoniowej lub brązu topazu.
6
Wersje F SPORT są standardowo wyposażone we wstawki aluminiowe.
2

3

Na ilustracjach zamieszczonych na następnych 3 stronach przedstawiono wybrane spośród dostępnych kombinacji wyposażenia wnętrza. Pracownicy lokalnego autoryzowanego salonu Lexusa chętnie udzielą wszelkich dodatkowych
informacji.
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01

02

01 Gładka skóra w kolorze
szlachetnego brązu ze wstawkami z
folii 3D (Elegance)
02 Czarna gładka skóra ze wstawkami
z folii 3D (Elegance)
03 Skóra półanilinowa w kolorze
kości słoniowej ze wstawkami
orzechowymi (Prestige)
03

RX
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04

05

04 Skóra półanilinowa w kolorze
kremowym z matowo
wykończonymi wstawkami z
ciemnobrązowego drewna
shimamoku (Prestige)
05 Skóra półanilinowa w kolorze
brązu topazu ze wstawkami
bambusowymi (Prestige)
06 Skóra półanilinowa w kolorze
szlachetnego brązu z laserowo
wycinanymi wstawkami z ciemnego
drewna (Prestige)
06
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07

08

07 Biała skóra F SPORT ze wstawkami
aluminiowymi (F SPORT)
08 Skóra F SPORT w kolorze ciemnej
róży ze wstawkami aluminiowymi
(F SPORT)
09 Czarna skóra F SPORT ze
wstawkami aluminiowymi
(F SPORT)
09
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WYPOSAŻENIE | WERSE RX 300/450h
NAPĘD

Silnik benzynowy 2,0 w układzie R4, z turbodoładowaniem (RX 300)
Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona (RX 450h)
System Start & Stop
Napęd na cztery koła (RX 300)
Napęd na cztery koła E-FOUR (RX 450h)
Selektor trybu jazdy (3 tryby)
Selektor trybu jazdy (4 tryby)
6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów (RX 300)
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT (RX 450h)

ELITE
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F SPORT
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ZAWIESZENIE

Aktywny stabilizator (RX 450h)1
KOMFORT

Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
2–strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek nanoe®
Kierownica wielofunkcyjna wykończona gładką skórą naturalną
Kierownica wielofunkcyjna wykończona perforowaną skórą naturalną
Kierownica wielofunkcyjna wykończona drewnem
Podgrzewanie koła kierownicy
Dźwigienki do zmiany biegów umieszczone przy kierownicy
Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą naturalną
Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą perforowaną
Fotele sportowe
Fotele komfortowe
Elektryczna regulacja foteli przednich (8 kierunków)
Elektryczna regulacja foteli przednich (10 kierunków)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (4 kierunki)
Elektrycznie składane oparcia tylnych siedzeń
Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek
Pamięć ustawienia fotela pasażera
Podgrzewanie przednich foteli
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń
Wentylacja przednich foteli z Climate Concierge
Automatyczna kontrola temperatury przednich siedzeń

1

Opcja dachu panoramicznego nie może być łączona z opcją dojazdowego koła zapasowego i aktywnego stabilizatora (łączone mogą być najwyżej dwie z w/w opcji).

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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MULTIMEDIA

ELITE

ELEGANCE

F SPORT

PRESTIGE

System „inteligentny kluczyk” : otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Kluczyk w postaci karty
System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy)
System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy i fotela)
Aktywny tempomat (ACC ) działąjący w pełnym zakresie prędkości
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
Kamera cofania z liniami pomocniczymi
Asystent parkowania z widokiem 360 stopni
Uchwyt na napoje z regulacją głębokości
Elektrycznie odsuwany i odchylany szyberdach
Dwusegmentowy, uchylany dach panoramiczny1,2
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika
Rozmrażacz wycieraczek
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne (automatycznie przyciemniane)
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas
cofania
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas
cofania, automatycznym przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia
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MULTIMEDIA

Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymiennym microSD)
Nawigacja Lexus Navigation
Ekran centralny o przekątnej 8 cali
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Dodatkowy ekran informacyjny TFT 4,2" na tablicy przyrządów
Tablica przyrządów z centralnym obrotomierzem
9-głośnikowy system audio Pioneer®
12-głośnikowy system audio Pioneer® z sub-wooferem
15-głośnikowy system audio Mark Levinson® z sub-wooferem
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD / DVD
Zegarek analogowy
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Kontroler multimediów w formie pokrętła
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi
System Bluetooth

1
2

Opcja dachu panoramicznego nie może być łączona z opcją dojazdowego koła zapasowego i aktywnego stabilizatora (łączone mogą być najwyżej dwie z w/w opcji).
W samochodach z uchylanym dachem panoramicznym nie jest możliwy montaż poprzeczek dachowych.

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
RX
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WYPOSAŻENIE | WERSE RX 300/450h
WNĘTRZE

Tapicerka foteli z tkaniny i materiału Tahara
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej
Fotele wykonane metodą pianki zintegrowanej
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza: grafitowe 3D
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza wykonane ze stopu aluminium
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza wykonane z drewna (4 kolory do wyboru)
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej z srebrnym logo LEXUS
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej z czarnym logo LEXUS
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej, z podświetlanym logo LEXUS
Tylne nakładki progowe ze stali nierdzewnej
Podświetlenie listew boczków drzwiowych
Sportowe nakładki pedałów
Oświetlenie wnętrza reagujące na zbliżenie dłoni
Dodatkowe podświetlenie deski rozdzielczej
Wskaźnik przeciążeń
Wskaźnik ciśnienia doładowania (RX 300/RX 450h)
Tylny podłokietnik
Tylny podłokietnik ze schowkiem
Rolety tylnych szyb drzwiowych
System oświetlenia z funckajmi „Follow-me home” oraz „Welcome”
Oparcie tylnych siedzeń dzielone i składane w stosunku 60/40
Dywaniki podłogowe
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F SPORT
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

18-calowe, 7-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich (235/65 R18)
20-calowe, 5-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich z komorą tłumiącą hałas (235/55 R20)
20-calowe, wieloramienne obręcze kół ze stopów lekkich F SPORT (235/55 R20)
20-calowe, obręcze kół ze stopów lekkich z wymiennymi wkładkami ozdobnymi (235/55 R20)
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami i czarnym
wykończeniem chromowanym (235/55 R20)
Zestaw naprawczy do opon
Zapasowe koło dojazdowe1
Przedni zderzak F SPORT z wypełnieniem siatkowym
Przedni zderzak z poziomymi poprzeczkami
Emblematy F SPORT
Dwie końcówki układu wydechowego (RX 300)
Ukryte końcówki układu wydechowego (RX 450h)
Czarne elementy wykończenia: obudowy lusterek, tylny dyfuzor, atrapa chłodnicy, oprawki świateł
przeciwmgielnych
Relingi dachowe2
Reflektory przednie LED z trzema soczewkami w kształcie litery „L”
Sekwencyjne diodowe kierunkowskazy
Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Podświetlenie powitalne klamek
Światła przeciwmgielne LED
Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu

1
2

Opcja dachu panoramicznego nie może być łączona z opcją dojazdowego koła zapasowego i aktywnego stabilizatora (łączone mogą być najwyżej dwie z w/w opcji).
W samochodach z uchylanym dachem panoramicznym nie jest możliwy montaż poprzeczek dachowych.

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

System antypoślizgowy (ABS)
Automatyczny wyłącznik świateł drogowych (AHB)
Automatyczne ryglowanie drzwi
Adaptacyjne światła drogowe (AHS)
System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBS)
Korekcja sztywności zawieszenia (AVS)
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)
Wspomaganie kierownicy EPS o sportowej charakterystyce
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie o przekątnej 10" (HUD+) (np.
prędkościomierza, nawigacji, tempomatu, temperatury, wskaźnika ekonomicznej jazdy, przełożenia,
znaków drogowych, stosownie do wyposażenia samochodu)
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDA)
Wspomaganie utrzymania pasa ruchu (LKA)
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
Funkcja statycznego doświetlenia zakrętów
System ochrony przedzderzeniowej (PCS ) z wykrywaniem pieszych
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
System ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS)
System kontroli trakcji (TRC)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)
System stabilizacji toru jazdy (VSC )
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BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przedniego fotela
Dwukomorowa poduszka powietrzna dla pasażera przedniego fotela z możliwością dezaktywacji
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (poduszki typu TAP)
Boczne poduszki foteli tylnych
Boczne kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera przedniego fotela
Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, przednie i tylne boczne z napinaczami
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX
ZABEZPIECZENIA

Zamek centralny z podwójną blokadą
Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament
półroczny)
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz
pojazdu

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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PAKIETY

Pakiet Free
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

Pakiet Leather
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
Tylny podłokietnik ze schowkiem
System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy i fotela)
Podgrzewane oraz wentylowane przednie fotele
Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek

Pakiet Comfort
Elektrycznie składane oparcia tylnych siedzeń
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń

Pakiet GPS
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem
Odtwarzacz CD / DVD

Pakiet BSM
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

Pakiet Business
Nawigacja Lexus Navigation
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego hamowania (4 z przodu i 4 z tyłu)
Podgrzewanie przednich foteli
20-calowe, 5-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich z komorą tłumiącą hałas (235/55 R20)

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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WYPOSAŻENIE | PAKIETY RX 300/450h
PAKIETY

Pakiet Assist
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)
Asystent parkowania z widokiem 360 stopni

Pakiet Technology
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym
Podgrzewanie koła kierownicy
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

Pakiet Sense
Dwusegmentowy, uchylany dach panoramiczny
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)
Podgrzewanie koła kierownicy

Pakiet Exclusive
Dwusegmentowy, uchylany dach panoramiczny
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń

Pakiet Black
20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi ramionami i czarnym
wykończeniem chromowanym (wzór z wersji Elegance w czarnym lakierowaniu)
Czarne obudowy lusterek
Czarny tylny dyfuzor
Czarne oprawki świateł przeciwmgielnych
Czarna wrzecionowata atrapa chłodnicy
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F SPORT

PRESTIGE
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v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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WYPOSAŻENIE | WERSE RX 450hL
NAPĘD

Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona
Napęd na obie osie E-FOUR
Selektor trybu jazdy (3 tryby)
Selektor trybu jazdy (4 tryby)
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia E-CVT

ELEGANCE

PRESTIGE
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KOMFORT

Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
3-strefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem cząstek nanoE
Panel sterowania klimatyzacji dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń
Kierownica wielofunkcyjna wykończona gładką skórą naturalną
Kierownica wielofunkcyjna wykończona drewnem
Podgrzewanie koła kierownicy
Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą naturalną
Fotele komfortowe
Elektryczna regulacja foteli przednich (8 kierunków)
Elektryczna regulacja foteli przednich (10 kierunków)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (4 kierunki)
Elektrycznie składane oparcia trzeciego rzędu siedzeń
Pamięć ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz lusterek
Pamięć ustawienia fotela pasażera
Podgrzewanie przednich foteli
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń
Wentylacja przednich foteli z Climate Concierge
Automatyczna kontrola temperatury przednich siedzeń
System „inteligentny kluczyk”: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Kluczyk w postaci karty
System ułatwionego zajmowania miejsca kierowcy (odsunięcie kierownicy i fotela)
Aktywny tempomat (ACC) działąjący w pełnym zakresie prędkości
Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)
Kamera cofania z liniami pomocniczymi
Asystent parkowania z widokiem 360 stopni
Uchwyt na napoje z regulacją głębokości
Elektrycznie odsuwany i odchylany szyberdach
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika
Rozmrażacz wycieraczek
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne (automatycznie przyciemniane)
Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania, automatycznym
przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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WYPOSAŻENIE | WERSE RX 450hL
MULTIMEDIA

Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymiennym microSD)
Nawigacja Lexus Navigation
Ekran centralny o przekątnej 8 cali
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Dodatkowy ekran informacyjny TFT 4,2" na tablicy przyrządów
12-głośnikowy system audio Pioneer z sub-wooferem
15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD / DVD
Zegarek analogowy
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych

ELEGANCE

PRESTIGE
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v
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v
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v
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v
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v
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v
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v
v
v
v
v
v
v
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v

NAPĘD

Kontroler multimediów w formie pokrętła
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi
System Bluetooth
WNĘTRZE

Tapicerka foteli ze skóry naturalnej
Tapicerka foteli ze skóry naturalnej półanilinowej
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza: grafitowe 3D
Elementy ozdobne wykończenia wnętrza wykonane z drewna (4 kolory do wyboru)
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej z srebrnym logo LEXUS
Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej, z podświetlanym logo LEXUS
Tylne nakładki progowe z tworzywa oraz stopień ułatwiający zajmowanie miejsca w trzecim rzędzie
Podświetlenie listew boczków drzwiowych
Oświetlenie wnętrza reagujące na zbliżenie dłoni
Dodatkowe podświetlenie deski rozdzielczej
Tylny podłokietnik ze schowkiem (2 złącza USB, 2 uchwyty na kubki)
Rolety tylnych szyb drzwiowych
System oświetlenia z funkcjami „Follow-me home” oraz „Welcome”
Oparcie środkowej kanapy dzielone i składane w stosunku 40/20/40
Dywaniki podłogowe

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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WYPOSAŻENIE | WERSE RX 450hL
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

System antypoślizgowy (ABS)
Automatyczny wyłącznik świateł drogowych (AHB)
Automatyczne ryglowanie drzwi
Adaptacyjne światła drogowe (AHS)
System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBS)
Korekcja sztywności zawieszenia (AVS)
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie o przekątnej 10" (HUD+) (np. prędkościomierza, nawigacji,
tempomatu, temperatury, wskaźnika ekonomicznej jazdy, przełożenia, znaków drogowych, stosownie do wyposażenia samochodu)
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDA)
Wspomaganie utrzymania pasa ruchu (LKA)
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
Funkcja statycznego doświetlenia zakrętów
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem pieszych
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
System ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS)
System kontroli trakcji (TRC)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)

ELEGANCE

PRESTIGE
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BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przedniego fotela
Dwukomorowa poduszka powietrzna dla pasażera przedniego fotela z możliwością dezaktywacji
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (poduszki typu TAP)
Boczne poduszki foteli tylnych
Boczne kurtyny powietrzne (biegnące przez całą długość kabiny, wszystkie trzy rzędy siedzeń)
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera przedniego fotela
Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, przednie i tylne boczne z napinaczami
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX (środkowy rząd siedzeń)
ZABEZPIECZENIA

Zamek centralny z podwójną blokadą
Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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PAKIETY

ELEGANCE

PRESTIGE

Pakiet Free
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-
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p
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Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza

Pakiet Tour
Automatyczna kontrola recyrkulacji powietrza
Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń zgodnych z Qi
Korekcja czasu zegarka na podstawie GPS
Kontroler Remote Touch Interface z dżojstikiem
Odtwarzacz CD / DVD
Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation (mapy na dysku wymiennym microSD)
Podgrzewanie tylnych bocznych siedzeń

Pakiet BSM
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

Pakiet Technology
Elektrycznie zamykana i unoszona pokrywa bagażnika z czujnikiem zbliżeniowym
Podgrzewanie koła kierownicy
Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie (HUD)
Monitor martwego pola (BSM)
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTB)

v Standardowe wyposażenie.
o Opcjonalne wyposażenie.
p Element dostępny jako składnik pakietu.
- Niedostępne.
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DANE TECHNICZNE
SILNIK

RX 300 AWD

RX 450h AWD

Pojemność skokowa (cm sześc.)
Cylindry/zawory
Moc maksymalna (KM przy obr./min)
Moc maksymalna (kW przy obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)

1998
L4 / 16
238 przy 4800 - 5600
175 przy 4800 - 5600
350 przy 1650 - 4000

3456
V6 /24
262 przy 6000
193 przy 6000
335 przy 4600

Typ

—

Moc maksymalna (KM)
Moc maksymalna (kW)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)

—
—
—

Silnik asynchroniczny na prąd przemienny,
z magnesem stałym
167 / 68
123 / 50
335 / 139

SILNIK ELEKTRYCZNY

SKRZYNIA BIEGÓW I PRZENIESIENIE NAPĘDU

Typ
Napęd

6-stopniowa przekładnia automatyczna z trybem
sekwencyjnym
All-Wheel Drive

Bezstopniowa przekładnia sterowana elektronicznie
(E-CVT)
All-Wheel Drive

238
175

313
230

200
9,5

200
7,7

10,7 / 10,8
7,1 / 7,3
8,5 / 8,6

5,7 / 6,0
5,9 / 5,8
5,8 / 5,9

245 / 248
163 / 166
193 / 196

130 / 137
134 / 133
132 / 134

2575
1960 - 2080

2715
2100 - 2215

553

539

1626

1612

72
750
1500

65
750
2000

CAŁKOWITA MOC UKŁADU

Całkowita moc (KM)
Całkowita moc (kW)
OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)
ZUŻYCIE PALIWA* (l/100 km)

Ruch miejski
Poza miastem
Cykl mieszany
EMISA CO2* (g/km)
Ruch miejski
Poza miastem
Cykl mieszany
MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita
Masa własna pojazdu (min.– maks.)
POEMNOŚCI**

Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych
siedzeń podniesione, bagażnik załadowany do rolety (l)
Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych
siedzeń podniesione, bagażnik załadowany do dachu (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Uciąg – przyczepa bez hamulca (kg)
Uciąg – przyczepa z hamulcem (kg)

* Pierwsza liczba dotyczy klasy wyposażenia Elite z obręczami 18", druga liczba dotyczy wszystkich pozostałych klas wyposażenia oraz wersji Elite z opcjonalnymi obręczami 20".
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie 80/1268/EWG z późniejszymi zmianami, na pojeździe ze standardowym wyposażeniem na rynek
europejski. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w razie zainteresowania zakupem pojazdu ze standardowym wyposażeniem na rynek europejski należy skontaktować się z Autoryzowanym Importerem Lexusa. Zużycie
paliwa i emisja CO2 w konkretnym pojeździe mogą różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu,
stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).
** Objętość przestrzeni bagażowej obliczona metodą VDA. Wszystkie podane wartości obejmują pojemność schowka pod podłogą bagażnika.
Uwaga: więcej danych technicznych, w tym wszelkie zaktualizowane dane, można znaleźć w witrynie www.lexus.pl

66

RX

DANE TECHNICZNE

RX 450h

1685
RX 450h

1630
2180

1080

970

1002

1640
1895

2790
4890

1020

1405

1129

1462

1421

1469

1438

1000

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.
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DANE TECHNICZNE
SILNIK

Pojemność skokowa (cm sześc.)
Cylindry/zawory
Moc maksymalna (KM przy obr./min)
Moc maksymalna (kW przy obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)

RX 450hL AWD

3456
V6 /24
262 przy 6000
193 przy 6000
335 przy 4600

SILNIK ELEKTRYCZNY

Typ
Moc maksymalna (KM)
Moc maksymalna (kW)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)

Silnik asynchroniczny na prąd przemienny, z magnesem stałym
167 / 68
123 / 50
335 / 139

SKRZYNIA BIEGÓW I PRZENIESIENIE NAPĘDU

Typ
Napęd

Bezstopniowa przekładnia sterowana elektronicznie (E-CVT)
All-Wheel Drive

CAŁKOWITA MOC UKŁADU

Całkowita moc (KM)
Całkowita moc (kW)

313
230

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)

180
8,0

ZUŻYCIE PALIWA* (l/100 km)

Ruch miejski
Poza miastem
Cykl mieszany

6,3
6,1
6,0

EMISA CO2* (g/km)
Ruch miejski
Poza miastem
Cykl mieszany

144
139
138

MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita
Masa własna pojazdu (min.– maks.)

2840
2205 - 2275

POEMNOŚCI**

Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych siedzeń podniesione, bagażnik
załadowany do zagłówków siedzeń trzeciego rzędu (l)
Objętość przestrzeni bagażowej, trzeci rząd siedzeń złożony, bagażnik
załadowany do rolety (l)
Objętość przestrzeni bagażowej, drugi oraz trzeci rząd siedzeń złożony,
bagażnik załadowany do dachu (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Uciąg – przyczepa bez hamulca (kg)
Uciąg – przyczepa z hamulcem (kg)

176
474
1656
65
0
0

* Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie 80/1268/EWG ze zmianami, na pojeździe ze standardowym wyposażeniem na rynek europejski.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w razie zainteresowania zakupem pojazdu ze standardowym wyposażeniem na rynek europejski należy skontaktować się z Autoryzowanym Importerem Lexusa. Zużycie paliwa i emisja
CO2 w konkretnym pojeździe mogą różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu,
ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).
** Objętość przestrzeni bagażowej obliczona metodą VDA.
Uwaga: więcej danych technicznych, w tym wszelkie zaktualizowane dane, można znaleźć w witrynie www.lexus.pl
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DANE TECHNICZNE

RX 450hL

1700
RX 450hL

1630
2180

1080

884

1010 1

977 2

1640
1895

2790
5000

1130

2

1314

1179

1162

1113

1467

1417

1417
1

1480

566

Podana wartość dotyczy wersji RX 450hL z dachem standardowym. Równoważna wartość dla samochodu z opcjonalnym szklanym szyberdachem wynosi 983.
Podana wartość dotyczy wersji RX 450hL z dachem standardowym. Równoważna wartość dla samochodu z opcjonalnym szklanym szyberdachem wynosi 963.

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.
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WYĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

Dążymy do tego, by posiadanie Lexusa — na każdym
etapie eksploatacji samochodu — było dla klienta źródłem
wyjątkowych i niezmiennie pozytywnych doświadczeń.
Usługi serwisowe i przeglądowe realizujemy z
niezrównaną jakością, a wszystkie prace są idealnie
skoordynowane, by gwarantowały pełną satysfakcję
i poczucie bezpieczeństwa. W naszych salonach
staramy się odczytywać i wyprzedzać potrzeby klientów,
stwarzając atmosferę ciepłego przyjęcia i odprężenia
w finezyjnym otoczeniu. W nowocześnie urządzonych
poczekalniach Lexusa można śledzić wiadomości ze
świata, przeglądać Internet i skorzystać z poczęstunku.
A w tym czasie serwisanci Lexusa sprawnie wykonują
niezbędne prace, by wizyta w serwisie w jak najmniejszym
stopniu zaburzała plan dnia klienta.
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WYĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

ZAWSZE STARAMY SIĘ TRAKTOWAĆ KAŻDEGO
KLIENTA TAK, JAK TRAKTUJE SIĘ GOŚCIA W
SWOIM WŁASNYM DOMU
Odkąd wprowadziliśmy na rynek pierwszego
Lexusa, zawsze staramy się iść o krok dalej i
dawać klientom więcej niż oczekują. Uważamy,
że każdego klienta powinno się traktować
niczym gościa we własnym domu. Niezliczone
nagrody, jakie zdobyliśmy w minionych 25 latach,
jednoznacznie potwierdzają, że nasze podejście
do klienta znajduje powszechne uznanie. Ale czy
to wystarczy do wyjaśnienia legendarnej jakości
obsługi, z której słynie Lexus? Odpowiedź na to
pytanie przynosi nasze japońskie dziedzictwo i
jedno słowo: Omotenashi. Omotenashi w języku
japońskim oznacza „gościnność i uprzejmą
obsługę”. ednak koncepcja Omotenashi wykracza
poza doskonałość obsługi. To także starożytne

japońskie pojęcie oznaczające umiejętność
przewidywania potrzeb drugiej osoby — nawet tych
nieuświadomionych, które dopiero się pojawią.
Omotenashi to sposób na życie i sposób myślenia
każdego pracownika Lexusa. A także idea, która
przenika cały proces projektowania samochodów
naszej marki, takich jak nowy luksusowy sedan
LS. Takie samochody są fizyczną realizacją idei
Omotenashi.
Wspomniany już LS automatycznie unosi się,
by ułatwić użytkownikom wsiadanie, a podczas
cofania jego tylne zagłówki chowają się, by nie
zasłaniać kierowcy tylnej szyby.
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Więcej o Lexusie RX:
lexus-polska.pl/RX
facebook.com/LexusPolska
youtube.com/LexusPolska
Toyota Motor Poland Co., Ltd Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów
specyfikacji i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia
mogą być ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań.
Szczegółowe informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać
u autoryzowanych dilerów Lexusa w danym regionie.
Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszej broszurze
mogą różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie.
Kolor nadwozia pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w
niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl
Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań,
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne.
Dotyczy to całego cyklu od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis,
aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na
temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
Wydrukowano w Europie, marzec 2018 r.

