
NOWY LS

Wyrafinowanie w parze 
z nowoczesnością

�AZDA PRÓBNA 
LEXUSEM LS
�azda próbna to najlepszy sposób, aby osobiście przekonać 
się, jak niezwykłe są samochody Lexus. Zapraszamy do 
autoryzowanych salonów Lexusa lub na naszą krajową 
stronę WWW, gdzie można zarezerwować jazdę próbną 
Lexusem LS.

www.lexus-polska.pl

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia 
bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są 
zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. 

Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,  
wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje 
nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią 
opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. 

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego 
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji 
typu pojazdu. 

Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia 
kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja 
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym. 

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Wydrukowano w Europie, październik 2012.

Zeskanuj kod telefonem 
komórkowym, aby przejść na 

stronę WWW z dodatkowymi 
informacjami o modelu LS.
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NOWY LS
„Nasz nowy flagowy sedan LS ma teraz znacznie bardziej wyrazisty wizerunek, 
który odzwierciedla ewolucję marki Lexus. Projektując go, zadbaliśmy też 
o  to, aby dało go się prowadzić dynamiczniej niż dotąd, i wyposażyliśmy go 
w supernowoczesne rozwiązania techniczne, które gwarantują najwyższy poziom 
wyrafinowania, komfortu i bezpieczeństwa”.

HIDEKI WATANABE, NACZELNY INŻYNIER MODELU LS

Tworzymy, by zachwycać 04 - 05
Nadzwyczajny spokój 06 - 09
Olśniewający styl 1 0 - 1 1
LS 600h: luksusowy sedan z napędem w pełni hybrydowym 1 2 - 1 5
Luksusowy sedan LS 460 z silnikiem V8 1 6 - 1 7
Niezrównany poziom wyrafinowania 1 8 - 1 9
Dynamiczna wersja F SPORT 20 - 23
Luksus w parze z nowoczesnością 24 - 29
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa 30 - 3 1

ak produkowany jest Lexus 32 - 35

www.lexus-polska.pl
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TWORZYMY, 
BY ZACHWYCAĆ
NIEPOWTARZALNIE WYRAFINOWANY, 

TECHNICZNIE REWOLUCYJNY

Aby stworzyć zachwycający pojazd, świadomie zdecydowaliśmy się na trudną 
drogę. Do prac nad pierwszym samochodem marki Lexus — modelem LS 400 
— zaangażowaliśmy 60 projektantów i 1400 inżynierów, powierzając im zadanie 
stworzenia niepowtarzalnie wyrafinowanego sedana, który zrewolucjonizuje 
rynek samochodów luksusowych podczas swojej premiery w 1989 roku. Nowy 
LS 600h jest autem nie mniej godnym uwagi. Powstaje w jednej z najbardziej 
utytułowanych fabryk samochodów na świecie, mocy dostarcza mu niezwykle 
płynnie działający napęd hybrydowy Lexus z silnikiem V8, a w jego wnętrzu 
uwagę zwraca najszerszy na świecie samochodowy wyświetlacz multimedialny 
oraz utytułowany układ klimatyzacji. Nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów 
czuwa pionierski system zaawansowanej ochrony przedzderzeniowej. Nowy LS 
jest teraz także oferowany w wersji F SPORT. Mówiąc wprost — to jak dotąd 
najbardziej zachwycający sedan marki Lexus.
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NADZWYCZA�NY 
SPOKÓ�
NAJCICHSZY W SWOJEJ KLASIE — TERAZ Z NOWYM TRYBEM 

JAZDY „COMFORT”

Nowy LS 600h to jeden z najcichszych sedanów na świecie. 
ego „wskaźnik 
zrozumiałości mowy” sięga niemal 100% przy 100 km/h, co oznacza, że 
w kabinie można swobodnie rozmawiać nawet podczas szybkiej jazdy. Starając 
się maksymalnie wyciszyć samochód, zajrzeliśmy w każdy jego zakamarek 
i przemyśleliśmy najdrobniejsze detale. Nowy proces zgrzewania laserowego 
poprawia sztywność podłogi nadwozia, przyczyniając się do znacznego 
ograniczenia wibracji. Niemal płaski spód pojazdu oraz małe owiewki w przedniej 
części ramy okien i tylnych światłach minimalizują szum powodowany przez 
opływające pojazd powietrze. Nowy LS może być wyposażony w obręcze kół ze 
specjalnymi komorami, które pochłaniają hałas opon. Zoptymalizowaliśmy także 
materiały wygłuszające zastosowane w samochodzie. Wybranie nowego trybu 
jazdy „COMFORT” umożliwia zmianę ustawień zawieszenia pneumatycznego 
na zapewniające jeszcze bardziej delikatną i komfortową jazdę.
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WY�ĄTKOWE 
ZAPROSZENIE
JAPOŃSKA GOŚCINNOŚĆ, DYNAMICZNE OŚWIETLENIE 

WNĘTRZA

Nowego Lexusa LS wyposażono w najbardziej zaawansowane rozwiązania 
techniczne, które sprawiają, że pojazd w niezwykły sposób wita swoich 
użytkowników — wydawać by się mogło, że zamieszkał w nim japoński duch 
gościnności „Omotenashi”. Gdy użytkownik zbliży się do samochodu, mając przy 
sobie elektroniczny kluczyk, włączają się światła w lusterkach bocznych i do życia 
budzi się zegar podświetlany diodami LED. Gdy kierowca zajmie miejsce w fotelu 
i naciśnie przycisk Start, na centralnym wyświetlaczu uruchamiana jest animacja, 
a wzdłuż deski rozdzielczej przebiega delikatna smuga światła. To jednak dopiero 
początek. Lexus LS w wersji Superior rozpieszcza pasażerów masażem Shiatsu 
na odchylanym fotelu, dźwiękiem przestrzennym z 19-głośnikowego systemu 
audio Mark Levinson®, czy 9-calowym ekranem, na którym można odtwarzać 
płyty DVD lub Blu-Ray®.
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OLŚNIEWA�ĄCY STYL
WRZECIONOWATA ATRAPA CHŁODNICY W CHROMOWANEJ 

OPRAWIE, WSZYSTKIE ŚWIATŁA W TECHNOLOGII LED

Podróżowanie Lexusem LS to wyjątkowe doświadczenie. 
ednak nie trzeba nawet 
do niego wsiadać, by dostrzec jego wyjątkowość przejawiającą się śmiałą stylizacją 
z wyraźnie zaznaczoną atrapą chłodnicy o charakterystycznym dla nowych modeli 
Lexusa kształcie wrzeciona. Nowe, smukłe światła do jazdy dziennej i najmniejsze 
na świecie lampy przeciwmgielne układają się w charakterystyczną dla Lexusa 
literę „L”. Podobny motyw można dostrzec w układzie świateł tylnych. Nowy 
LS 600h to pierwszy Lexus, w którym całe oświetlenie zewnętrzne zrealizowano 
przy wykorzystaniu diod LED. Długa, opływowa kabina oferuje niezrównany 
poziom luksusu kierowcy i jego czworgu gościom.
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12 LS 600h: LUKSUSOWY SEDAN Z NAPĘDEM W PEŁNI HYBRYDOWYM

NAPĘD W PEŁNI HYBRYDOWY Z POTĘŻNYM SILNIKIEM V8, 

TRYB SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

Nowy LS 600h oferuje osiągi, które zapierają dech w piersiach, a jednocześnie 
jest zaskakująco oszczędny, jak na tak duży i prestiżowy samochód. Najnowszy 
napęd hybrydowy — w skład którego wchodzi silnik benzynowy V8 o pojemności 
5 litrów (montowany w „czystej hali” i sprawdzany stetoskopem pod względem 
równomierności pracy) oraz silnik elektryczny o mocy 224 KM — rozwija łączną 
moc 445 KM przekazywaną w niezwykle płynny sposób na wszystkie koła. 
Kierowca może w pełni korzystać ze znakomitych osiągów pojazdu, mając 
świadomość, że średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym wynosi zaledwie 199 g/km. 
Zaś po przełączeniu napędu w tryb pojazdu elektrycznego Lexus porusza się 
niemal bezgłośnie i w ogóle nie emituje do atmosfery substancji szkodliwych.

MOC LITERY h
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RUSZANIE I ROZPOCZĘCIE JAZDY

Podczas ruszania, mocny silnik elektryczny może rozpędzić Lexusa LS 600h 
do 67 km/h, czerpiąc energię z akumulatora napędu hybrydowego. Na tym 
etapie jazda jest niemal bezgłośna, a pojazd nie zużywa benzyny i nie wydziela 
substancji szkodliwych do atmosfery.

USTABILIZOWANE WARUNKI JAZDY

Przy prędkościach powyżej 67 km/h do akcji płynnie i cicho włącza się silnik 
benzynowy V8, który nadal w razie potrzeby wspomagany jest przez silniki 
elektryczne. Dzięki niemal perfekcyjnej koordynacji obu źródeł napędu Lexus 
LS 600h zapewnia wyjątkową przyjemność z jazdy — w połączeniu z niskim 
poziomem emisji i skromnym „apetytem” na paliwo.

�AK DZIAŁA NAPĘD HYBRYDOWY 
LEXUS?

LS 600h: LUKSUSOWY SEDAN Z NAPĘDEM W PEŁNI HYBRYDOWYM



15LS 600h: LUKSUSOWY SEDAN Z NAPĘDEM W PEŁNI HYBRYDOWYM

INTENSYWNE PRZYSPIESZANIE

Gdy kierowca zdecydowanie naciśnie pedał przyspieszenia, 224-konny silnik 
elektryczny od razu zaczyna wspomagać 5-litrowy silnik benzynowy V8 
o mocy 394 KM. Pojazd otrzymuje potężny „zastrzyk” momentu obrotowego 
od obu silników, co pozwala 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 zostaje zmagazynowana w akumulatorze 
napędu hybrydowego. Między innymi ten proces sprawia, że akumulatora tego nigdy 
nie trzeba doładowywać z zewnątrz.
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LS 460
OSIĄGI NA ULTRAWYSOKIM POZIOMIE, 

SILNIK V8, 8-BIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW

Prowadzenie luksusowego Lexusa LS 460 to wyrafinowana przyjemność. Napędza 
go silnik benzynowy V8 o pojemności 4,6 litra, charakteryzujący się niezrównaną 
kulturą pracy (jego wał korbowy polerowany jest ręcznie w celu uzyskania 
idealnego wyważenia), a 8-biegowa przekładnia automatyczna wyznacza nowy 
standard płynności działania. Moc i umiarkowane zużycie paliwa silnik Lexusa 
LS 460 zawdzięcza m.in. układowi wtrysku bezpośredniego D-4S i elektrycznemu 
sterowaniu fazami rozrządu VVT-iE. Technologia stałego napędu na wszystkie 
koła zastosowana w nowym modelu LS 460 AWD gwarantuje jeszcze lepszą 
przyczepność i pewność prowadzenia w trudnych warunkach. Moc rozdzielana 
jest w stosunku 40/60 między oś przednią i tylną, jednak w razie potrzeby system 
może błyskawicznie przekazać moment obrotowy na te koła, na których jest on 
w danej chwili najbardziej potrzebny.
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NIEZRÓWNANY 
POZIOM 
WYRAFINOWANIA
WYBÓR TRYBU JAZDY, KOREKCJA SZTYWNOŚCI 

ZAWIESZENIA (AVS)

Selektor trybu jazdy umożliwia kierowcy wybór trybów ECO, EV (LS 600h), 
NORMAL, COMFORT, SPORT S lub SPORT S+, w których charakterystyka 
samochodu zoptymalizowana jest pod kątem ekonomii, komfortu lub dynamiki. Za 
kierownicą nowego Lexusa LS doznać można wyjątkowego poczucia zespolenia 
z samochodem, który reaguje w sposób zrównoważony i daje się prowadzić 
bardzo dynamicznie. Sztywne podwozie (produkowane z zastosowaniem 
techniki zgrzewania laserowego i klejów wywodzących się z technologii 
lotniczych) w połączeniu z pneumatycznym zawieszeniem zapewnia znakomitą 
precyzję prowadzenia i komfort jazdy. Standardowym wyposażeniem pojazdu 
jest zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM) oraz układ 
kierowniczy dostosowujący siłę wspomagania do szybkości jazdy.
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DYNAMICZNA WERS�A 
F SPORT
SPORTOWA STYLIZACJA F SPORT, 19-CALOWE OBRĘCZE 

ZE STOPÓW LEKKICH, HAMULCE BREMBO®

W nowej wersji wyposażenia F SPORT wyrafinowanie spotyka się z dynamiką. 
Ta wersja pojazdu ma zawieszenie obniżone o dziesięć milimetrów, przez co jest 
zwinniejsza i daje się prowadzić w bardziej sportowym stylu. Temu samemu służą 
hamulce Brembo® z dużymi wentylowanymi tarczami i 19-calowe obręcze z kutego 
aluminium. Sportowe wcielenie Lexusa LS 600h, ze sportowym zawieszeniem 
zaprojektowanym przez ten sam zespół, który do perfekcji doprowadził nasz 
supersamochód LFA, wyposażone jest także w aktywne stabilizatory. W kabinie 
wyjątkowy charakter pojazdu podkreślają sportowe fotele z wytłoczonym logo 
F SPORT, aluminiowe pedały i elementy ozdobne, a także kierownica i dźwignia 
zmiany biegów wykończone perforowaną skórą.
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WYŚMIENITA �AKOŚĆ 
WYKONANIA
JAKOŚĆ POD NADZOREM MISTRZÓW „TAKUMI”, ELEMENTY 

Z NATURALNEGO DREWNA

Nowy LS zapewnia swojemu kierowcy i pasażerom wyjątkowo komfortowe 
warunki podróży, wypoczynku i pracy — nawet na najdłuższych trasach. 
Dopracowanie do perfekcji luksusowych przednich foteli ze skórzaną tapicerką 
zajęło nam aż pięć lat. Fotel kierowcy oferuje 16 parametrów regulacji, a tapicerka 
jest teraz o 15% grubsza. Nowa funkcja podparcia bioder zapewnia niezwykły 
komfort, a przedni fotel pasażera można zamówić z opcjonalnym podparciem 
dla ud i łydek. Nad jakością wykonania czuwają mistrzowie „Takumi” zatrudnieni 
w naszych renomowanych zakładach Tahara. 
akość ta przejawia się nawet 
w najdrobniejszych szczegółach, takich jak szwy na wykończonej skórą desce 
rozdzielczej czy precyzyjnie obrabiane aluminiowe elementy sterowania systemem 
audio. Opcje wyrafinowanego wykończenia kierownicy i deski rozdzielczej 
wzbogacono o nowy fornir dekoracyjny „Shimamoku”, którego wytwarzanie trwa 
38 dni i wykonywane jest w 67 etapach.



37%

25



26 LUKSUS W PARZE Z NOWOCZESNOŚCIĄ

FOTELE Z FUNKCJĄ MASAŻU SHIATSU, ASYSTENT „CLIMATE 

CONCIERGE”

Nowa wersja LS 600h L z wydłużonym rozstawem osi oferuje swoim pasażerom 
niezrównany poziom luksusu. Mogą się oni cieszyć fotelami tylnymi regulowanymi 
w wielu kierunkach, funkcją masażu pleców na wysokości lędźwiowej, komfortowymi 
zagłówkami czy 19-głośnikowym systemem audio Mark Levinson® Reference 
Surround, oferowanym z odtwarzaczem Blu-ray® i 9-calowym ekranem. Kolejną 
nowością na skalę światową w nowym modelu LS jest specjalny asystent „Climate 
Concierge”. Ten zintegrowany system stale monitoruje temperaturę wewnątrz 
i na zewnątrz pojazdu i automatycznie reguluje temperaturę powietrza 
w kabinie, temperaturę foteli i kierownicy. Ponadto czujniki na podczerwień mierzą 
temperaturę ciała pasażerów z tyłu, aby odpowiednio dobrać parametry działania 
klimatyzacji oraz ogrzewania foteli. Technologia nanoe® pozwala na uwalnianie 
ujemnie naładowanych jonów, które odświeżają powietrze i nawilżają włosy oraz 
skórę. Lexus LS 600h L wykorzystywany w charakterze limuzyny z kierowcą 
może być także wyposażony w odchylany fotel relaksacyjny z podnóżkiem oraz 
funkcją masażu „Shiatsu” barków i pleców.

UOSOBIENIE LUKSUSU
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SZERSZE SPO�RZENIE
NAJSZERSZY NA ŚWIECIE WYŚWIETLACZ, 

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Miejsce kierowcy nowego LS to miejsce niezwykłe. Do kontaktu z pojazdem 
zachęca idealnie wykonana, elegancka kierownica i dźwignia zmiany biegów 
z litego aluminium. Optymalnie ulokowany, największy na świecie samochodowy 
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, np. mapy i ustawień audio czy widoku Lexus Night 
View i mapy. Podczas cofania na wyświetlaczu prezentowany jest obraz z tylnej 
kamery. Wśród innowacji technicznych zwraca też uwagę pierwszy na świecie 
dynamiczny system oświetlenia kabiny diodami LED oraz analogowy zegar 
z funkcją korekcji czasu przez GPS, który automatycznie dostosowuje się do 
lokalnej strefy czasowej.

Wnętrze modelu LS 600h F SPORT



30

INTELIGENTNA 
IDENTYFIKAC�A
ZAAWANSOWANA OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA, 

RADAR NOCNY LEXUS NIGHT VIEW

Wśród dostępnego wyposażenia nowego Lexusa LS znajdują się takie 
przełomowe technologie jak najbardziej zaawansowany na rynku system ochrony 
przedzderzeniowej A-PCS, który jest w stanie wykryć wtargnięcie pieszego na 
jezdnię. System ten wyposażony jest również w funkcję ostrzegania o widocznych 
objawach zmęczenia u kierowcy, zaś system wspomagający utrzymanie pojazdu 
na pasie ruchu (LKA) zapobiega niezamierzonemu zjechaniu z drogi. Monitor 
martwego pola, korzystający z radaru w tylnym zderzaku, ułatwia bezpieczną zmianę 
pasa ruchu, a system ochrony przed zderzeniem tylnym aktywuje zagłówki, aby 
zminimalizować ryzyko urazów kręgów szyjnych. Bezpieczeństwo jazdy w nocy 
podnosi system Lexus Night View, wyświetlający obraz drogi „widziany” przez 
kamerę na podczerwień. Innowacyjny, adaptacyjny system świateł drogowych 
(AHS) przesłania wybraną część strumienia światła, która mogłaby oślepiać 
innych kierowców.
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RĘCZNIE POLEROWANY, SZEŚCIOWARSTWOWY LAKIER

Nadwozie nowego LS błyszczy niezależnie od pogody. Po etapie gruntowania, 
zabezpieczenia antykorozyjnego i nałożeniu warstwy tłumiącej hałas nakładamy 
dwie specjalne powłoki bazowe. Pierwsza zawiera duże płatki aluminium, które 
wyraźniej połyskują w świetle słonecznym. Druga zawiera mniejsze płatki, które 
jaśniej odbijają światło w pochmurne dni. Przed nałożeniem dwóch finalnych 
powłok każdy samochód jest ręcznie polerowany na mokro w celu usunięcia 
wszelkich przebarwień (ten czasochłonny proces zarezerwowany jest zwykle tylko 
dla pojazdów wykonywanych na zamówienie w pojedynczych egzemplarzach). 
Ostateczna kontrola jakości powłoki lakierniczej, dokonywana przez mistrza Takumi, 
składa się zarówno z weryfikacji wzrokowej, jak i pomiarów cyfrowych. Na koniec 
nadwozie powlekane jest „samonaprawiającym się” lakierem bezbarwnym, który 
chroni powłokę lakierniczą przed światłem, kwaśnym deszczem i zarysowaniami.

NIESKAZITELNE 
WYKOŃCZENIE


AK PRODUKOWANY 
EST LEXUS
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STWORZONY 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NAJCZYSTSZY UKŁAD NAPĘDOWY W SWOJEJ KLASIE, 

85% MATERIAŁÓW DO RECYKLINGU

Nowy LS 600h wyposażony jest w najczystszy i najoszczędniejszy napęd 
w pełni hybrydowy w tej klasie pojazdów. Cały samochód, od początku do końca, 
zaprojektowany został w taki sposób, aby jego produkcja i eksploatacja miały jak 
najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Nowego Lexusa LS można teraz 
zamówić z wykończeniem z uprawianego lokalnie, szybko rosnącego drzewa 
bambusowego oraz z kierownicą wykończoną częściowo drewnem bambusowym, 
a częściowo skórą. Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji nawet 85% jego materiałów 
— w tym akumulator hybrydowy — można poddać recyklingowi. Produkcja 
w renomowanych zakładach Tahara jest zorganizowana według naszego słynnego 
na całym świecie procesu „szczupłego wytwarzania”, w którym ilość odpadów 
ograniczona jest do absolutnego minimum, zaś przyzakładowa oczyszczalnia 
ścieków uzdatnia tysiące ton wody na dobę.
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NAPĘD W PEŁNI 
HYBRYDOWY Napęd hybrydowy Lexusa LS 600h, złożony z 5-litrowego silnika benzynowego 

V8 i silnika elektrycznego o mocy 224 KM, oferuje łączną moc 445 KM, rozwijaną 
niezwykle płynnie i przekazywaną do układu stałego napędu na wszystkie koła 
(AWD). „Mózgiem” systemu jest moduł sterujący mocą (PCU – Power Control 
Unit) umieszczony pod maską. Moduł PCU, nie większy od zwykłego akumulatora 
samochodowego, płynnie steruje rozdziałem mocy wytwarzanej przez napęd pojazdu. 
Nadwyżki energii kierowane są do nowoczesnego kompaktowego akumulatora 
umieszczonego za tylnymi fotelami i tam magazynowane.
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HAMOWANIE REGENERACYJNE

Podczas hamowania lub wytracania prędkości 
role się odwracają i to koła pojazdu napędzają 
silnik elektryczny, który w tej sytuacji pełni rolę 
prądnicy. Energia kinetyczna, która w tradycyjnym 
samochodzie jest tracona, tu jest zamieniana na 
energię elektryczną, magazynowaną w akumulatorze 
napędu hybrydowego i wykorzystywaną później 
podczas jazdy w trybie samochodu elektrycznego 
(EV) oraz przy gwałtownym przyspieszaniu.

PRZEKŁADNIA NAPĘDU HYBRYDOWEGO

Lekka, zwarta przekładnia napędu hybrydowego, nie 
większa niż zwykła automatyczna skrzynia biegów, 
mieści silnik elektryczny, przekładnię planetarną 
rozdziału mocy oraz przekładnię redukcyjną.

TRYB SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO 

(EV)

Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, 
w trybie EV samochód jest napędzany tylko przez 
silnik elektryczny. W trybie tym możliwa jest jazda 
z niewielką prędkością na niewielkim dystansie. W 
trybie EV samochód porusza się niemal bezgłośnie, 
przy zerowym poziomie emisji, i nie zużywa paliwa. 
Ten tryb idealnie nadaje się np. do jazdy w powolnym 
ruchu miejskim lub po parkingu.

SILNIK BENZYNOWY V8 O POJEMNOŚCI 

5,0 LITRÓW

Przemyślana i nowoczesna konstrukcja, minimalizacja 
tarcia i niezrównana precyzja montażu – wszystko 
to sprawia, że silnik benzynowy V8 Lexusa pracuje 
niezwykle cicho i równo. W tej dynamicznej, 
aluminiowej jednostce napędowej zastosowano 
także dwa zaawansowane rozwiązania technologiczne 
Lexus, zapewniające optymalne osiągi w całym 
zakresie obrotów: VVT-iE oraz D-4S.

NOWOCZESNY KOMPAKTOWY 

AKUMULATOR

Akumulator służy do magazynowania energii 
elektrycznej. W Lexusie LS 600h zajmuje on 
naprawdę minimalną ilość miejsca, pozwalając na 
wygospodarowanie dużego, praktycznego bagażnika. 

est to nowoczesny moduł niklowo-wodorkowy 
(Ni-MH) o bardzo korzystnym stosunku mocy 
do masy. Nie wymaga doładowywania ze źródeł 
zewnętrznych ani okresowej wymiany.

SILNIK ELEKTRYCZNY O DUŻEJ MOCY


est to zwarty i lekki silnik synchroniczny chłodzony 
wodą, charakteryzujący się nowoczesną konstrukcją
i bardzo płynną, cichą pracą. Silnik jest zasilany prądem 
pod napięciem 650 V, dostarcza 165 kW mocy
i jest w stanie błyskawicznie wytworzyć imponujący 
moment obrotowy o wartości 300 Nm.



UKŁAD KOREKCJI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA

Lekkie, aluminiowe zawieszenie wielowahaczowe współdziała 
z wysokiej klasy amortyzatorami pneumatycznymi, zapewniając 
wyjątkową stabilność, sterowność i niezrównany komfort jazdy. 
Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS) umożliwia 
kierowcy precyzyjne dopasowanie charakterystyki jezdnej 
przy użyciu selektora trybu jazdy. Przy wyższych prędkościach 
samochód może nawet zmniejszyć prześwit zawieszenia, 
aby poprawić właściwości aerodynamiczne.

 n AKTYWNE STABILIZATORY

Nowa wersja F SPORT modelu LS 600h wyposażona 
jest w aktywne stabilizatory, które dodatkowo poprawiają 
charakterystykę pojazdu, stabilizując nadwozie i poprawiając 
precyzję prowadzenia podczas dynamicznej, sportowej jazdy.

AERODYNAMIKA

Nowy LS charakteryzuje się najlepszymi w swojej klasie 
właściwościami aerodynamicznymi – za sprawą takich 
detali, jak niemal płaski spód pojazdu czy małe owiewki 
na lusterkach bocznych i tylnych światłach. Owiewki takie, 
zastosowane po raz pierwszy w bolidach wyścigowych 
Formuły 1, wytwarzają zawirowania powietrza (zob. schemat 
B), które „przyciągają” strugi powietrza do nadwozia, przez 
co szybko jadący LS płynniej przecina powietrze. Takie 
rozwiązanie nie tylko korzystnie wpływa na stabilność
i komfort jazdy, lecz również przyczynia się do zmniejszenia 
zużycia paliwa i ograniczenia hałasu.

A. Bez owiewek aerodynamicznych
B. Z owiewkami aerodynamicznymi

DYNAMIKA 
�AZDY
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UKŁAD KIEROWNICZY O ZMIENNYM 

PRZEŁOŻENIU

LS jest także wyposażony we wspomaganie układu 
kierowniczego o zmiennym przełożeniu (VGRS). 
Charakterystyka układu wspomagania zmienia się 
w taki sposób, aby ułatwić ominięcie przeszkody lub 
wyjście z poślizgu.

A. Manewrowanie przy niskich szybkościach
B. Manewrowanie przy wysokich szybkościach

SELEKTOR TRYBU JAZDY

Nowy selektor trybu jazdy, ulokowany na konsoli 
środkowej, umożliwia wybór trybu ECO, NORMAL, 
COMFORT, SPORT S lub SPORT S+, które różnią 
się pod względem równowagi między niskim zużyciem 
paliwa, a osiągami i charakterystyką dynamiczną 
pojazdu.

ZINTEGROWANY SYSTEM 

ZARZĄDZANIA DYNAMIKĄ POJAZDU

Wszystkie modele LS są standardowo wyposażone 
w nowoczesny zintegrowany system zarządzania 
dynamiką pojazdu (VDIM) umożliwiający 
skoordynowane współdziałanie wielu układów 
stabilizacji i sterowania (rys. A). Dzięki temu reagują 
one skuteczniej i płynniej niż wówczas, gdy każdy
z nich działa niezależnie (rys. B).

SPORT S I SPORT S+

Tryby sportowe wykorzystują cały potencjał układu 
napędowego, umożliwiając bardzo dynamiczną jazdę. 
W trybie SPORT S+ dodatkowo powiększona jest 
różnica w sile tłumienia wewnętrznego i zewnętrznego 
amortyzatora, co ogranicza wychyły nadwozia, zaś 
charakterystyka układu kierowniczego VGRS zmienia 
się na bardziej bezpośrednią. 

 n WYCISZONE OBRĘCZE KÓŁ

Nowy LS jest pierwszym Lexusem wyposażonym 
w obręcze kół o specjalnej, wyciszonej konstrukcji. 
Hałas pochodzący od kontaktu z jezdnią kierowany 
jest do specjalnych zagłębień w obręczach. Tam 
drgania akustyczne przekształcane są w energię 
kinetyczną, przez co zmniejsza się natężenie hałasu.

TRYB ECO I COMFORT

W trybie ECO energia wykorzystywana jest
w taki sposób, aby zminimalizować zużycie paliwa 
poprzez odpowiednią zmianę charakterystyki działania 
klimatyzacji i ogrzewania siedzeń. W nowym trybie 
COMFORT charakterystyka zawieszenia zmienia się 
na bardziej komfortową, odpowiednią do płynnej jazdy.

 n Wyposażenie dostępne jako opcja lub w określonych wersjach wyposażeniowych.
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ZAAWANSOWANE SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

 n ZAAWANSOWANA OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA, 

AUTOMATYCZNE HAMOWANIE

System zaawansowanej ochrony przedzderzeniowej (A-PCS) – najbardziej 
wyrafinowany tego typu system dostępny w branży, potrafi wykryć nawet 
wtargnięcie pieszego na jezdnię. Na podstawie danych z radaru działającego 
w zakresie fal milimetrowych, kamery stereoskopowej i projektorów podczerwieni 
w reflektorach przednich komputer pokładowy nieustannie analizuje ryzyko kolizji. 

eśli jest ono wysokie, ostrzega on kierowcę oraz podwyższa ciśnienie w układzie 
hamulcowym. 
eśli przy prędkości nie większej niż 40 km/h system uzna, że 
kolizja jest nieunikniona, automatycznie włączy hamulce, aby zatrzymać pojazd 
i napnie przednie pasy bezpieczeństwa.

 n AKTYWNY TEMPOMAT

Ten sam radar używany jest przez tzw. aktywny tempomat, czyli system 
utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu (ACC), działający przy 
prędkościach z zakresu od 0 do 170 km/h.

 n OCHRONA PRZED ZDERZENIAMI TYLNYMI

System ochrony przed zderzeniami tylnymi wykorzystuje radar do wykrywania 
pojazdów niebezpiecznie szybko zbliżających się od tyłu. W razie wysokiego 
prawdopodobieństwa uderzenia w tył pojazdu przednie zagłówki uniosą się 
i przemieszczą do przodu, aby zredukować ryzyko urazu odcinka szyjnego 
kręgosłupa.
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 n SYSTEM 

MONITOROWANIA 

KIEROWCY

System monitorowania kierowcy, 
w skład którego wchodzą kamery 
cyfrowe i diody LED działające
w paśmie bliskim podczerwieni, 
może wykrywać zamknięcie oczu lub 
odwrócenie przez kierowcę wzroku 
od drogi. Odpowiednio do sytuacji 
generowane są ostrzeżenia.

 n UTRZYMYWANIE 

POJAZDU NA PASIE 

RUCHU

To innowacyjne rozwiązanie pomaga 
kierowcy w uniknięciu niezamierzonej 
zmiany pasa ruchu. 
ego działanie 
polega na wygenerowaniu ostrzeżenia 
i krótkotrwałym wymuszeniu lekkiej 
korekty toru jazdy.

 n SYSTEM WSPOMAGANIA JAZDY W NOCY NIGHT VIEW

System Night View, w skład którego wchodzi kamera na podczerwień i projektory 
promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni, podczas jazdy w nocy generuje 
obraz sytuacji przed pojazdem i wyświetla go na ekranie multimedialnym
o przekątnej 12,3 cala. Dzięki temu kierowca ma szansę dostrzec obiekty przed 
pojazdem, zanim jeszcze zostaną one w ciemności zarejestrowane przez 
nieuzbrojone oko.

DO 11 PODUSZEK POWIETRZNYCH

Wyposażenie LS obejmuje osiem poduszek powietrznych (do nawet jedenastu 
w przypadku Pakietu Relaksacyjnego). LS jest także wyposażony w przełomową 
dwukomorową poduszkę powietrzną dla pasażera jadącego z przodu. W razie 
kolizji pośrodku napełniającej się poduszki powietrznej tworzone jest zagłębienie, 
w które trafiają delikatne obszary twarzy, takie jak nos i usta. Opcjonalny Pakiet 
Relaksacyjny dla pasażerów jadących z tyłu obejmuje poduszkę powietrzną 
wbudowaną w siedzenie. Poduszka ta napełniana jest w wypadku zderzenia 
czołowego, a jej działanie polega na wyprofilowaniu przedniej części siedziska 
w taki sposób, aby półleżąca na nim osoba nie zsunęła się do przodu.

 n SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA

Radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywają pojazdy na sąsiednich 
pasach, wjeżdżające w obszar niewidoczny w lusterkach bocznych. 
eśli kierowca 
sygnalizuje zamiar zmiany pasa, a inny pojazd znajduje się właśnie w martwym 
polu, w odpowiednim lusterku bocznym generowany jest sygnał ostrzegawczy.

 n Wyposażenie dostępne jako opcja lub w określonych wersjach wyposażeniowych
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REFLEKTORY TYPU HID

Reflektory ksenonowe o wysokiej mocy (HID – 
High Intensity Discharge) wraz z inteligentnym 
systemem zmiany położenia lamp reflektorów 
w zakrętach stanowią standardowe wyposażenie 
modelu LS 460. Reflektory są również wyposażone 
w układ autopoziomowania i wysuwane spryskiwacze.

 n SYSTEM ADAPTACYJNYCH ŚWIATEŁ 

DROGOWYCH (AHS)

System adaptacyjnych świateł drogowych, dostępny 
zarówno z reflektorami ksenonowymi, jak i LED, 
zawiera specjalną kamerę, która wykrywa tylne światła 
pojazdów poprzedzających i reflektory pojazdów 
nadjeżdżających z przeciwka. Na podstawie informacji 
z kamery system automatycznie zasłania część wiązki 
świetlnej, aby nie oślepiać innych kierowców.

OŚWIETLANIE DROGI DO DOMU 

(FOLLOW-ME-HOME)

Oświetlenie nowego LS można skonfigurować 
tak, aby reflektory świateł mijania pozostawały 
włączone jeszcze przez 30 sekund po 
opuszczeniu pojazdu i oświetlały drogę kierowcy
i pasażerom. Czas świecenia można wydłużyć do 
60, 90 lub 120 sekund.

ELEMENTY 
ZEWNĘTRZNE

KOMPLETNE OŚWIETLENIE

W TECHNOLOGII LED

Nowy LS 600h to pierwszy model Lexusa,
w którym we wszystkich światłach zewnętrznych –
w tym w reflektorach, światłach przeciwmgielnych
i tylnych światłach zespolonych – zastosowano diody 
świecące LED. W przypadku przednich reflektorów 
projektanci twórczo rozwinęli charakterystyczną dla 
Lexusa konstrukcję złożoną z 3 lamp. Umieszczenie 
świateł mijania wyżej niż świateł drogowych nadaje 
reflektorom bardziej dynamiczny wygląd. LS 600h 
to także pierwszy model Lexusa z kierunkowskazami 
LED, zawierającymi po 12 diod.
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ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE LED

Nowy LS 600h to pierwszy model Lexusa, w którym 
we wszystkich światłach zewnętrznych – w tym
w reflektorach, tylnych światłach zespolonych
i światłach przeciwmgielnych – zastosowano 
diody LED. Uwagę zwracają zwłaszcza światła 
przeciwmgielne o najmniejszej na świecie średnicy. 
Kształt ich klosza idealnie komponuje się z 
wrzecionowatą atrapą chłodnicy i światłami do 
jazdy dziennej.

ŚWIATŁA TYLNE TYPU LED 

I AKTYWNE ŚWIATŁA STOP

W tylnych światłach zespolonych zastosowano 
eleganckie diody LED ułożone w charakterystyczny 
dla Lexusa kształt litery „L”. Specjalne użebrowanie 
kloszy ogranicza zawirowania powietrza. Podczas 
gwałtownego hamowania tylne światła szybko 
migają, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących
z tyłu.

PODGRZEWANE / SKŁADANE LUSTERKA 

BOCZNE

Podgrzewane lusterka boczne można złożyć 
elektrycznie, aby ułatwić sobie manewrowanie
w wąskich miejscach oraz ograniczyć ryzyko ich 
uszkodzenia w zaparkowanym samochodzie. 
Lusterka są elektrochromatyczne, tj. automatycznie 
przyciemniają się, aby kierowca nie był oślepiany 
przez jadące za nim samochody.

 n 18-CALOWE OBRĘCZE 

KÓŁ ZE STOPÓW 

LEKKICH

Obręcze kół z pięcioma podwójnymi 
ramionami i komorami tłumiącymi hałas, 
powłoką ultrametaliczną i oponami 
235/50 R18.

 n 19-CALOWE OBRĘCZE 

KÓŁ ZE STOPÓW 

LEKKICH

15-ramienne obręcze kół ze stopów 
lekkich i opony 245/45 R19.

 n 19-CALOWE OBRĘCZE 

KÓŁ ZE STOPÓW 

LEKKICH

Obręcze kół z siedmioma podwójnymi 
ramionami i komorami tłumiącymi hałas, 
powłoką ultrametaliczną i oponami 
245/45 R19.

 n 18-CALOWE OBRĘCZE 

KÓŁ ZE STOPÓW 

LEKKICH

10-ramienne obręcze kół ze stopów 
lekkich i opony 235/50 R18.

 n Wyposażenie dostępne jako opcja lub w określonych wersjach wyposażeniowych.
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 n CLIMATE CONCIERGE

Asystent „Climate Concierge” to 
system, który monitoruje temperaturę 
wewnątrz i na zewnątrz samochodu
i automatycznie reguluje temperaturę 
w kabinie, temperaturę foteli oraz 
k ierownicy .  Ponadto czujn ik i 
podczerwieni mierzą temperaturę 
ciała pasażerów jadących z tyłu 
i odpowiednio sterują działaniem 
klimatyzacji oraz ogrzewaniem 
i chłodzeniem foteli.

TECHNOLOGIA NANOE®

Istotą działania tego rozwiązania jest 
uwalnianie do kabiny mikroskopijnych, 
ujemnie naładowanych cząstek. 
ony 
zawarte w cząstkach nanoe® powodują 
ich wiązanie z innymi cząstkami 
unoszącymi się w kabinie, a tym samym 
oczyszczają i odświeżają jej wnętrze. 
Dodatkowo cząsteczki nanoe® mają 
korzystny, nawilżający wpływ na skórę 
i włosy.

FOTELE PRZEDNIE

Luksusowe fotele ze skórzaną tapicerką, 
teraz grubszą o 15%, mają zmienione 
ukształtowanie podparcia miednicy, 
które zapewnia wyjątkowy komfort 
podczas długich podróży. Aby 
ułatwić kierowcy wsiadanie, jego fotel 
automatycznie przesuwa się do tyłu 
o 50 mm, czemu towarzyszy także 
wsunięcie kierownicy.

 n PODŁOKIETNIK 

POŚRODKU TYLNEJ 

KANAPY

Zawiera on wyświetlacz LCD, za 
pomocą którego można regulować 
działanie klimatyzacji w tylnej strefie 
kabiny, sterować systemem audio i tylną 
roletą przeciwsłoneczną. Podłokietnik 
w Lexusie LS 460 może zawierać 
też chłodzony schowek, który idealnie 
nadaje się do przechowywania napojów.

 n PODPARCIE DLA UD I 

ŁYDEK

W nowym LS istnieje możliwość 
wydłużenia siedziska fotela kierowcy. 
Z kolei pasażer z przodu ma do 
dyspozycji wysuwane podparcie dla 
ud i łydek, które pomaga odprężyć się 
w trakcie podróży.

ELEMENTY 
WYPOSA-
ŻENIA 
WNĘTRZA

 n FOTEL TYLNY Z FUNKCJĄ MASAŻU

Lexusa LS 600h L można zamówić ze specjalnym fotelem relaksacyjnym 
odchylanym pod kątem maks. 45 stopni, z wysuwanym podparciem dla ud
i podnóżkiem. Oparcie zawiera osiem komór powietrznych, które wykonują 
masaż „Shiatsu” oparty na akupresurze.
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KOMBINACJE SKÓRY / 

DREWNA

Tró j ramienna ,  ergonomiczna 
kierownica, zaprojektowana specjalnie 
dla nowego LS, wyposażona jest
w przyciski do sterowania systemem 
audio, wyświetlaczem i telefonem 
oraz wydawania poleceń głosowych. 
Oferowana jest także z drewnianymi 
wstawkami ozdobnymi. We wszystkich 
wersjach kierownica może być 
podgrzewana.

 n FORNIR SHIMAMOKU

Elementy ozdobne kierownicy i deski 
rozdzielczej Lexusa LS dostępne są 
w nowym wariancie wykończenia: 
Shimamoku. Fornir Shimamoku, co 
po japońsku oznacza „prążkowane 
drewno”, stanowi dzieło tradycyjnego 
japońskiego rzemiosła i wytwarzany 
jest w 67 etapach, które łącznie trwają 
aż 38 dni.

EKSKLUZYWNY KLUCZYK

Lexus LS jest standardowo wyposażony 
w wykończony naturalną skórą i stopem 
aluminium “inteligentny kluczyk”, dzięki 
któremu kierowca może odblokować 
drzwi, uruchomić silnik czy odblokować 
pokrywę bagażnika nie wyjmując go 
z kieszeni lub torby. Dostępny jest także 
kluczyk w formie karty, który może być 
przechowywany w wygodny sposób 
w portfelu lub kieszeni.

PRZYCISKI NA KIEROWNICY

Ergonomiczne przyciski do sterowania 
sys temem aud io ,  te le fonem, 
wyświetlaczem oraz rozpoznawaniem 
głosu są wbudowane w kierownicę. 
Na kierownicy umieszczony jest także 
przełącznik opcjonalnego systemu LKA 
(wspomaganie utrzymania pojazdu na 
pasie ruchu) i aktywnego tempomatu 
ACC.

 n Wyposażenie dostępne jako opcja lub w określonych wersjach wyposażeniowych.

REGULACJA FOTELI

Przednie fotele nowego Lexusa LS, 
zawsze będące synonimem komfortu, 
zostały udoskonalone poprzez 
wprowadzenie 16 kierunkowej 
regulacji (w tym 4 kierunkowej regulacji 
podparcia lędźwiowego) w przypadku 
fotela kierowcy i nawet 14 kierunkowej 
regulacji (w tym 2 kierunkowej regulacji 
podparcia lędźwiowego) fotela 
pasażera.

DYNAMICZNE OŚWIETLENIE WNĘTRZA DIODAMI LED

Wystarczy zbliżyć się do samochodu, a system oświetlenia dynamicznego LED – 
kolejne pionierskie rozwiązanie Lexusa – włączy na powitanie lampy w lusterkach 
bocznych i podświetlenie zegara. Po odblokowaniu drzwi włączają się światła do 
jazdy dziennej, tak jak gdyby LS budził się ze snu. Naciśnięcie przycisku START 
sprawia, że na ekranie multimedialnym odtwarzana jest elegancka animacja, a 
wzdłuż deski rozdzielczej płynie delikatny strumień światła.

ANALOGOWY ZEGAR LED

Centralne miejsce na desce rozdzielczej 
zajmuje klasyczny zegar, będący 
świadectwem kunsztu specjalistów 
odpowiedzialnych za projektowanie 
i produkcję samochodów Lexus. 
Zegar podświetlany jest diodami LED 
i automatycznie dopasowuje wskazania 
do lokalnej strefy czasowej, korzystając 
z informacji przekazywanych z systemu 
GPS.
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SYSTEMY ROZRYWKI, 
KOMUNIKACY�NE
I INFORMACY�NE

19-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO MARK LEVINSON®

19-głośnikowy system audio Mark Levinson® Reference Surround należy do 
najdoskonalszych samochodowych systemów rozrywkowych i jest standardowym 
wyposażeniem modeli LS 600h oraz opcjonalnym wyposażeniem modeli 
LS 460. Pozwala delektować się we wnętrzu kabiny 7.1-kanałowym dźwiękiem 
surround. Samochód wyposażony jest także w interfejs Bluetooth® dla telefonu 
komórkowego, w wejście pomocnicze (AUX) i port USB, do których można 
podłączyć telefon iPhone® lub inny odtwarzacz multimedialny.
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 n ODTWARZACZ BLU-RAY®

System rozrywkowy dla pasażerów 
jadących z tyłu zawiera osobny 
odtwarzacz DVD i 9-calowy ekran. 
W połączeniu z systemem audio 
Mark Levinson® Reference Surround 
dostarcza on pasażerom wspaniałych 
wrażeń typowych dla kina domowego 
z dźwiękiem przestrzennym.

REMOTE TOUCH

Dotykowy interfejs Remote Touch nowej 
generacji, w którym do potwierdzania 
wyboru wystarczy jedno naciśnięcie, 
umożliwia użytkownikom intuicyjną 
obsługę centralnego wyświetlacza. 
Korzystanie z tego ergonomicznego 
kontrolera przypomina korzystanie 
z myszy komputerowej.

ROZPOZNAWANIE GŁOSU

Komendy głosowe to bezpieczny 
sposób sterowania różnymi systemami 
pokładowymi, np. nawigacją lub 
telefonem Bluetooth®, bez odrywania 
rąk od kierownicy i nadmiernego 
rozpraszania uwagi kierowcy.

EKRAN MULTIMEDIALNY

O PRZEKĄTNEJ 12,3 CALA

Nowy ekran multimedialny o wysokiej 
rozdzielczości i przekątnej 12,3 cala 
to najszerszy tego typu wyświetlacz 
dostępny dziś na rynku. Kierowca 
i pasażer jadący z przodu mogą 
sterować systemami pojazdu za 
pomocą kontrolera Remote Touch. 
Wiele aplikacji reaguje też na polecenia 
głosowe.

 n 9-CALOWY EKRAN 

PANORAMICZNY

Lexusa LS można zamówić
z systemem kina domowego dla 
pasażerów z tyłu. System jest teraz 
oferowany z odtwarzaczem Blu-ray®, 
zapewniającym znakomity kontrast 
i wysoką rozdzielczość obrazu. 
Obsługuje on również karty SD, zaś 
dźwięk odtwarzany może być przez 
słuchawki lub głośniki samochodu.

MONITOR ASYSTENTA 

PARKOWANIA

Po włączeniu biegu wstecznego obraz 
zza samochodu kierowany  jest na 
standardowy wyświetlacz o przekątnej 
12,3 cala. Wyświetlane są na nim 
również linie ułatwiające precyzyjne 
parkowanie.

 n SYSTEM AUDIO MARK 

LEVINSON®

Mark Levinson to jedna z najbardziej 
cenionych na świecie marek wysokiej 
klasy sprzętu audio. Urządzenia 
te cieszą się znakomitą opinią 
za sprawą legendarnej czystości 
dźwięku oraz zdolności do wiernego 
oddania najdrobniejszych niuansów 
oryginalnego wykonania muzyki 
bez żadnych zniekształceń, strat
i sztucznych upiększeń.

CYFROWA ROZRYWKA

Wszystkie modele LS oferują możliwość 
oglądania płyt DVD na centralnym 
ekranie (jedynie w czasie postoju).
Z kolei przez głośniki samochodu 
możn a  od twa r z a ć  d źw i ę k
z odtwarzacza iPod® – na ekranie 
centralnym wyświetlane są wówczas 
informacje o utworach.

 n Wyposażenie dostępne jako opcja lub w określonych wersjach wyposażeniowych.



SKÓRZANA TAPICERKA F SPORT

Dla fotela kierowcy F SPORT, który oferuje możliwość regulacji 16 parametrów 
geometrycznych, zaprojektowano nowy wzór tapicerki z perforowanej skóry. 
Wnętrze kabiny w wersji F SPORT utrzymane jest w barwach czerni i jasnej 
szarości. Charakterystycznym dopełnieniem całości są symbole F SPORT 
i czarna podsufitka.

SPECJALNA STYLIZACJA PRZEDNIEGO ZDERZAKA I ATRAPY 

CHŁODNICY

Wersja F SPORT z zawieszeniem obniżonym o 10 mm – nadającym dynamiczną 
charakterystykę – również pod względem stylistycznym przemawia niezwykle 
śmiałym językiem, o czym świadczy wlot powietrza ze wzorem siatkowym
i zderzak o charakterystycznym kształcie. W głębszej, niżej położonej części 
znajduje się zintegrowany spojler oraz dwa odrębne wloty powietrza po 
zewnętrznych stronach pasa przedniego.

STYLIZAC�A 
F SPORT
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A  F SPORT

KUTE 19-CALOWE OBRĘCZE 

KÓŁ BBS®

19-calowe obręcze BBS® z kutego 
aluminium o wzorze zarezerwowanym 
dla wersji F SPORT są „obute”
w niskoprofilowe opony. Hamulce 
Brembo® z wentylowanymi tarczami 
zapewniają niezbędną siłę i skuteczność 
hamowania.

ALUMINIOWE NAKŁADKI NA 

PROGI

Nakładki na progi przednich i tylnych 
drzwi są wykonane ze szczotkowanego 
stopu aluminium i opatrzone logo Lexusa
w kolorze czarnym, stosowanym tylko
w wersji F SPORT.

SPORTOWE PEDAŁY

Aluminiowe, perforowane pedały 
odzwierciedlają sportowy rodowód 
wersji F SPORT. Zapewniają doskonałą 
stabilność stopy i ułatwiają dynamiczną 
jazdę.

KIEROWNICA F-SPORT

Trzymając w dłoniach ozdobioną logo 
F SPORT, obszytą perforowaną skórą 
kierownicę, przy której znajdują się 
dźwigienki zmiany biegów, kierowca 
może mieć poczucie pełnego 
zespolenia z samochodem.

INSKRYPCJA F SPORT

Inskrypcja F SPORT, choć nie rzuca 
się w oczy, jednoznacznie potwierdza, 
że mamy do czynienia z samochodem 
wyjątkowym. Odzwierciedla ona 
sportowy rodowód samochodu, 
do pewnego stopnia wspólny
z supersamochodem Lexus LFA.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW F SPORT

Dźwignia zmiany biegów F SPORT obszyta perforowaną skórą jest stylistycznie 
spójna z kierownicą, dodatkowo podkreślając sportowy charakter pojazdu.

WSTAWKI ALUMINIOWE

Wstawki ze szczotkowanego stopu 
aluminium są idealnym dopełnieniem 
stylizacji pedałów, nakładek na progi 
i innych elementów wykończenia wersji 
F SPORT.
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DANE TECHNICZNE LS 600h
Z NAPĘDEM W PEŁNI 
HYBRYDOWYM

* 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 autoryzowaną stacją dilerską 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.).
1 LS 600h w wersji F SPORT: 5,8 m, LS 600h L: 5,9 m
2 Dopuszczalna masa całkowita samochodu LS 600h L z Pakietem Relaksacyjnym to 2815 kg (wariant pięciomiejscowy) lub 2750 kg (wariant czteromiejscowy)
3 Masa własna pojazdu w wersji F SPORT wynosi 2270-2340 kg
4 Masa własna samochodu LS 600h L z Pakietem Relaksacyjnym to 2370-2440 kg (wariant pięciomiejscowy) lub 2380-2450 kg (wariant czteromiejscowy)

MOC MAKSYMALNA

KM / kW 445 / 327

SILNIK SPALINOWY

Pojemność skokowa (cm3) 4969
Cylindry/zawory V8 / 32
Mechanizm rozrządu Podwójny układ VVT-i
Rodzaj paliwa Benzyna, min. 95 oktanów
Maks. moc (KM wg / kW przy obr/min 394 przy 6400
Maks. moment obrotowy (Nm przy obr/min) 520 przy 4000

SILNIK ELEKTRYCZNY

Typ Silnik asynchroniczny na prąd przemienny 
z magnesem stałym

Maks. moc (KM wg / kW) 224 / 165
Maks. moment obrotowy (Nm) 300

PRĄDNICA

Typ Silnik asynchroniczny na prąd przemienny 
z magnesem stałym

Napięcie (V) 650

AKUMULATOR NAPĘDU HYBRYDOWEGO

Typ Wodorkowo-niklowy (Ni-MH)
Napięcie (V) 288

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Koła napędzane Stały napęd na cztery koła
Przekładnia Przekładnia hybrydowa, z przekładnią 

bezstopniową sterowaną elektronicznie (E-CVT) 
z trybem sekwencyjnej zmiany biegów 
i dwustopniową przekładnią redukcyjną

OSIĄGI

Maks. prędkość (km/h) 250
0-100 km/h (s) 6,1

EMISJA CO2* (g/km)

Poziom emisji Euro V
Cykl mieszany 199

ZUŻYCIE PALIWA* (l/100 km)

Cykl mieszany 8,6

HAMULCE

Przód Tarczowe wentylowane
Tył Tarczowe wentylowane

ZAWIESZENIE

Przód Wielowahaczowe
Tył Wielowahaczowe

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ Z mech. zębatkowym
Minimalny promień zawracania (m) 5,71

Obroty kierownicy między skrajnymi 
położeniami

2,3-3,7 (F SPORT = 2,2-3,4)

MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita 2765 (LS 600h L = 2750-2815)2

Masa własna pojazdu (min.-maks.) 2230 - 23903 (LS 600h L = 2320 - 2410)4

WSPÓŁCZYNNIK OPORU AERODYNAMICZNEGO

Cx 0,27

POJEMNOŚCI (l)

Zbiornik paliwa 84
Przedział bagażowy 370
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* LS 600h F SPORT = 1470 mm

LS 600h

LS 600h L

1610 mm

1480 mm*

1875 mm

1610 mm

1195 mm 3090 mm 925 mm

5210 mm

2970 mm1195 mm 925 mm

5090 mm
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* 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 autoryzowaną stacją dilerską 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.).
1 Masa własna pojazdu w wersji F SPORT wynosi 1980-2020 kg

DANE TECHNICZNE 
BENZYNOWY LS 460

MOC MAKSYMALNA LS 460 LS 460 AWD

KM / kW 387 / 285 370 / 272 

SILNIK SPALINOWY

Pojemność skokowa (cm sześc.) 4608 4608
Cylindry/zawory V8 / 32 V8 / 32
Mechanizm rozrządu Podwójny układ VVT-i Podwójny układ VVT-i
Rodzaj paliwa Benzyna, min. 95 

oktanów
Benzyna, min. 95 
oktanów

Maks. moc (KM / kW przy obr/min) 387 / 285 przy 6400 370 / 272 przy 6400
Maks. moment obrotowy (Nm przy obr/min) 493 przy 4100 473 przy 4100

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Koła napędzane Koła tylne Stały napęd na cztery 
koła

Przekładnia 8-biegowa przekładnia 
automatyczna z trybem 
sekwencyjnej zmiany 
biegów

8-biegowa przekładnia 
automatyczna z trybem 
sekwencyjnej zmiany 
biegów

OSIĄGI

Maks. prędkość (km/h) 250 250
0-100 km/h (s) 5,7 6,3

EMISJA CO2 (g/km)*

Poziom emisji Euro V Euro V
Cykl mieszany 249 263 

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km)* LS 460 LS 460 AWD

Cykl mieszany 10,7 11,4

HAMULCE

Przód Tarczowe wentylowane Tarczowe wentylowane
Tył Tarczowe wentylowane Tarczowe wentylowane

ZAWIESZENIE

Przód Wielowahaczowe Wielowahaczowe
Tył Wielowahaczowe Wielowahaczowe

UKŁAD KIEROWNICZY

Type Z mech. zębatkowym Z mech. zębatkowym
Minimalny promień skrętu (m) 5,4 5,7

(5,5 z obręczami 19") (5,5 z obręczami 19")

MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita 2455 2575
Masa własna pojazdu (min.-maks.) 1940 - 20801 2080 - 2200 

WSPÓŁCZYNNIK OPORU AERODYNAMICZNEGO

Cx 0,26 0,27

POJEMNOŚCI (l)

Zbiornik paliwa 84 84
Przedział bagażowy 510 510
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1 LS 460 z 19-calowymi obręczami kół: 1610 mm
2 LS 460 z 19-calowymi obręczami kół: 1615 mm
3 LS 460 F SPORT = 1455 mm

2970 mm1195 mm 925 mm

5090 mm

1615 mm1

1875 mm

1465 mm3

1620 mm2
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1 ABS = system zapobiegający blokowaniu kół / EBD = elektroniczny system rozdziału siły hamowania / EBS = sygnalizacja hamowania awaryjnego / ECB = elektroniczny system kontroli hamowania / EPB = elektroniczny hamulec postojowy / EPS = elektryczne 
wspomaganie układu kierowniczego / TRC = układ kontroli trakcji / VSC = system stabilizacji toru jazdy.
2 Standardowe wyposażenie modelu LS 600h L zawiera dodatkowo boczne poduszki powietrzne z tyłu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
DLA WSZYSTKICH MODELI
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I DYNAMIKA JAZDY

Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)
Zawieszenie pneumatyczne
Zaawansowany układ hamulcowy, stabilizacji toru jazdy, 
kierowniczy oraz kontroli trakcji1
– ABS / EBD / EBS / ECB / EPB / EPS / TRC / VSC

Układ wspomagania ruszania przed wzniesieniem (HAC)
System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach (TPWS)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Przełącznik odcinający poduszkę powietrzną pasażera z przodu
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów
bezpieczeństwa z przodu
Mocowanie ISOFIX na tylnych zewnętrznych siedzeniach
Min. 8 poduszek powietrznych2

- kierowcy i pasażera z przodu
- boczne poduszki kurtynowe na całej długości kabiny
- poduszki chroniące kolana kierowcy i pasażera
- poduszki boczne typu TAP z przodu

NADWOZIE

Aktywne światła stop
Lusterka boczne 
– elektrycznie regulowane i podgrzewane 
– elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)
– z kierunkowskazami i oświetleniem miejsca wokół progów

Czujnik zmierzchu z funkcją oświetlania drogi do domu (follow-
me-home)
Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu
Spryskiwacze reflektorów
Diodowe (LED): 
– światła do jazdy dziennej 
– tylne światła zespolone

Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Przyciemniane szyby atermiczne z filtrem promieniowania 
ultrafioletowego (UV)

ZABEZPIECZENIA

System antykradzieżowy
– immobilizer/czujniki wtargnięcia i przechyłu/syrena

Automatyczne blokowanie drzwi
Zamek drzwi z podwójną blokadą

SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACYJNE 

I INFORMACYJNE

5,8-calowy uniwersalny wyświetlacz informacyjny
Zegar analogowy
– białe podświetlenie LED
- funkcja korekty czasu GPS

Gniazdo AUX i port USB
Interfejs Bluetooth® 
Tuner DAB
Wbudowany w deskę rozdzielczą odtwarzacz CD/DVD
Dwukolorowe podświetlenie wskaźników (niebieskie/czerwone)
Pakiet nawigacyjny
– 12,3-calowy kolorowy uniwersalny wyświetlacz LCD
obsługiwany za pomocą kontrolera Remote Touch

– system nawigacji z napędem dysku twardego (HDD)
i przewodnikiem dynamicznym Dynamic Route Guidance
(DRG)

– wiele okien ekranowych do sterowania systemami pojazdu 
(m.in. audio/klimatyzacja/komputer pokładowy) 
i monitorowania ich stanu

– monitor Asystenta Parkowania
Wskaźniki Optitron
Elementy sterowania na kierownicy
– audio/wyświetlacz/telefon/sterowanie głosowe

KOMFORT I WYGODA WNĘTRZA

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Automatyczne (delikatne) zamykanie bagażnika
Tempomat
Selektor trybu jazdy: ECO / COMFORT / NORMAL /
SPORT S / SPORT S+
System ułatwiający wsiadanie i wysiadanie
– fotel kierowcy i kierownica z funkcjami odsuwania/powrotu

Przedni podłokietnik centralny ze schowkiem
Elektrycznie sterowane szyby, przód i tył
Automatyczne oświetlenie po wejściu do pojazdu
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
Dynamiczne oświetlenie wnętrza wykonane w technologii LED
Dźwignia włączania kierunkowskazów z funkcją 3-krotnego
błysku po jednym naciśnięciu
Czujniki parkowania (przód i tył) oraz kamera cofania
Lusterko wsteczne
– elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)

Inteligentny kluczyk
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
LS 460 ORAZ LS 460 AWD
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 

LS 460 ORAZ 460 AWD

Trójramienna kierownica wykończona drewnem
– elektrycznie regulowana w wielu płaszczyznach
- podgrzewana

Wysokiej klasy, 10-głośnikowy system audio
18-calowe, 10-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich
– opony 235/50 R18
– pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą ze stopów 
lekkich

Wskaźnik jazdy ekonomicznej
Elektronicznie sterowana klimatyzacja automatyczna
– 2-strefowa/z technologią nanoe®

Elektrycznie regulowane fotele przednie
– 16 parametrów regulacji fotela (kierowcy) / 12 parametrów 
regulacji fotela (pasażera)

– funkcja pamięci, 3 ustawienia (dla kierowcy i pasażera)
– podgrzewanie i wentylacja foteli kierowcy i pasażera
– regulacja długości siedziska kierowcy

Reflektory ksenonowe o wysokiej mocy (HID)
– z automatycznym poziomowaniem i wysuwanymi 
spryskiwaczami

– inteligentny system zmiany położenia lamp reflektorów na 
zakrętach (I-AFS)

Tapicerka skórzana oraz drewniane elementy ozdobne wnętrza
Podłokietnik pośrodku tylnej kanapy
– schowek i uchwyt na kubek
– otwór do bagażnika

Podgrzewane tylne siedzenia
Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE WERSJI F SPORT

19-calowe obręcze kół z kutego aluminium, edycja F SPORT
– hamulce Brembo®

– opony 245/45 R19
Sportowe stabilizatory
Zewnętrzne elementy stylistyczne F SPORT
– dedykowany przedni i tylny zderzak
– kratka wlotu chłodnicy o wzorze plastra miodu/boczne logo
– przednie lampy przeciwmgielne o specjalnym wzorze 
F SPORT

Wewnętrzne elementy stylistyczne F SPORT
– aluminiowe elementy ozdobne/czarna podsufitka
– perforowane aluminiowe pedały/specjalne nakładki na progi
– tapicerka z perforowanej skóry o specjalnym wzorze 
F SPORT

– kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte 
perforowaną skórą

- dźwigienki do zmiany biegów przy kierownicy
- obniżone zawieszenie
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OPC�E / PAKIETY WYPOSAŻENIA 
LS 460 ORAZ LS 460 AWD

1 Niedostępne w wersjach F SPORT.
2 Tylko LS 460 z napędem na tylne koła (RWD).
3 Tylko LS 460 z napędem na wszystkie koła (AWD).
4 Wymaga rezygnacji z otworu do przewozu długich przedmiotów
5 Występuje tylko w połączeniu z Pakietem President. 

 n Wyposażenie standardowe wersji Superior

OPCJE DLA LS 460 / LS 460 AWD PAKIETY WYPOSAŻENIA DLA LS 460 / LS 460 AWD

19-głośnikowy system audio Mark Levinson® Reference
Surround 7.1
System monitorowania martwego pola
Inteligentna karta
Elektrycznie odchylany i przesuwany szyberdach
System adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
Elementy ozdobne wnętrza Shimamoku

DODATKOWE OPCJE DLA WERSJI F SPORT

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z materiału 
Alcantara®

Wykończenie przedniego i środkowego słupka z materiału 
Alcantara®

Podsufitka wykończona materiałem Alcantara®

SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ 

(PCS)
Aktywny tempomat (ACC)
System monitorowania martwego pola
Radar działający w zakresie fal milimetrowych
Przedzderzeniowe wspomaganie hamowania
Napinacze pasów bezpieczeństwa

ZAAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY

PRZEDZDERZENIOWEJ (A-PCS)1/5

(Dodatkowo względem SYSTEMU OCHRONY
PRZEDZDERZENIOWE
)
System adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
System monitorowania kierowcy
System wspomagający utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu 
(LKA)
Radar działający w zakresie fal milimetrowych, kamera 
stereoskopowa oraz generatory fal w zakresie bliskiej 
podczerwieni reagujące na poruszających się pieszych nawet 
w nocy
System ochrony przed zderzeniem tylnym
Fotele przednie typu WIL (redukujące ryzyko urazów 
kręgosłupa szyjnego) z aktywnymi zagłówkami

 n PAKIET NIGHT VIEW1/5

(Dodatkowo względem ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU
OCHRONY PRZEDZDERZENIOWE
)
System wspomagania jazdy w nocy Night View

 n PAKIET PRESIDENT1

Centralna część koła kierownicy wykończona skórą
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z materiału 
Alcantara®

Wykończenie przedniego i środkowego słupka z materiału 
Alcantara®

Podsufitka wykończona materiałem Alcantara®

Końcowa część konsoli wykończona drewnem
Fotel pasażera z dodatkowym podparciem dla łydek
Tapicerka siedzeń i przedniego podłokietnika ze skóry 
półanilinowej
19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 7 podwójnymi 
ramionami, z wgłębieniami wyciszającymi2

– opony 245/45 R19
lub 19-calowe, 15-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich2

– opony 245/45 R19
lub 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi
ramionami, z wgłębieniami wyciszającymi3
– opony 235/50 R18

Czterostrefowa klimatyzacja z technologią nanoe®

– asystent „Climate Concierge”
– chłodzony schowek
– opcjonalny pakiet sterowania klimatem z tyłu
– regulowane elektrycznie rolety szyb drzwi tylnych

Wielofunkcyjna konsola w składanym tylnym podłokietniku4

– elementy sterujące klimatyzacją, systemem audio, fotelami 
i roletą

Fotele tylne (lewy i prawy)
– wentylowane
– elektrycznie regulowane, z pamięcią ustawień
– masaż lędźwiowego odcinka kręgosłupa ze sterowaniem 
elektrycznym

– komfortowe zagłówki tylne
Boczne poduszki powietrzne z tyłu

 n PAKIET MULTIMEDIALNY1/5

Elektrycznie odchylany i przesuwany szyberdach
19-głośnikowy system audio Mark Levinson® Reference
Surround 7.1
System rozrywkowy dla pasażerów z tyłu ze składanym
9-calowym kolorowym monitorem
– odtwarzacz DVD i Blu-ray®

– pilot 
– obsługa kart SD
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
LS 600h ORAZ LS 600h L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: LS 600h

Trójramienna kierownica wykończona drewnem
– elektrycznie regulowana w wielu płaszczyznach 

19-calowe 15-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich
– opony 245/45 R19
– hamulce Brembo®

- pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą ze stopów 
lekkich

19-głośnikowy system audio Mark Levinson® Reference
Surround 7.1
Dwa warianty wskaźników
– wskaźnik układu hybrydowego/obrotomierz

Elektronicznie sterowana klimatyzacja
– 2-strefowa/z technologią nanoe®

Tryb EV (samochodu elektrycznego)
Elektrycznie regulowane fotele przednie
– 16 parametrów regulacji fotela (kierowcy) / 12 parametrów 
regulacji fotela (pasażera)

– funkcja pamięci, 3 ustawienia (dla kierowcy i pasażera)
– podgrzewanie i wentylacja foteli kierowcy i pasażera

Tapicerka skórzana oraz drewniane elementy ozdobne
Reflektory świateł mijania wykonane w technologii LED (diody
elektroluminescencyjne)
– z automatycznym poziomowaniem i wysuwanymi 
spryskiwaczami

– inteligentny system zmiany położenia lamp reflektorów na 
zakrętach (I-AFS)

– system adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
Podłokietnik pośrodku tylnej kanapy
– schowek i uchwyt na kubek

Podgrzewane tylne siedzenia
Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: LS 600h L

(Dodatkowo względem wyposażenia LS 600h)
Centralna część koła kierownicy wykończona skórą
Czterostrefowa klimatyzacja z technologią nanoe®

– asystent „Climate Concierge”
– regulowane elektrycznie rolety szyb drzwi tylnych

Elektrycznie odchylany i przesuwany szyberdach
Podłokietnik pośrodku tylnej kanapy, dodatkowe funkcje
– elementy sterujące klimatyzacją, systemem audio, fotelami 
i roletą

Fotele tylne (lewy i prawy)
– klimatyzowane i elektrycznie regulowane, wyposażone 
w pamięć

– masaż lędźwiowego odcinka kręgosłupa ze sterowaniem 
elektrycznym

– komfortowe zagłówki tylne
– 2 parametry regulacji podparcia lędźwiowego

System rozrywkowy dla pasażerów z tyłu z 9-calowym
kolorowym monitorem
– odtwarzacz DVD i Blu-ray®

– pilot 
– obsługa kart SD

Boczne poduszki powietrzne z tyłu
Tapicerka ze skóry półanilinowej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE WERSJI F SPORT

19-calowe obręcze kół z kutego aluminium, edycja F SPORT
– opony 245/45 R19

Aktywne stabilizatory
Zewnętrzne elementy stylistyczne F SPORT
– dedykowany przedni i tylny zderzak
– kratka wlotu chłodnicy o wzorze plastra miodu/boczne logo
– przednie lampy przeciwmgielne o specjalnym wzorze 
F SPORT

Wewnętrzne elementy stylistyczne F SPORT
– aluminiowe elementy ozdobne/czarna podsufitka
– perforowane aluminiowe pedały/specjalne nakładki na progi
– tapicerka z perforowanej skóry o specjalnym wzorze 
F SPORT

– kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte 
perforowaną skórą

- dźwigienki do zmiany biegów przy kierownicy
- obniżone zawieszenie
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OPC�E / PAKIETY WYPOSAŻENIA 
LS 600h

1 Niedostępne w wersjach F SPORT.
2 Występuje jedynie łącznie z pakietem Exclusive.

OPCJE DLA LS 600h PAKIETY DLA LS 600h

Ogrzewanie kierownicy
19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 7 podwójnymi 
ramionami, z komorami tłumiącymi hałas1

– opony 245/45 R19
System monitorowania martwego pola
Inteligentna karta
Elektrycznie odchylany i przesuwany szyberdach
Elementy ozdobne wnętrza Shimamoku

OPCJE DLA WERSJI F SPORT

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z materiału 
Alcantara®

Wykończenie przedniego i środkowego słupka z materiału 
Alcantara®

Podsufitka wykończona materiałem Alcantara®

SYSTEM OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ

(PCS)
Aktywny tempomat (ACC)
System monitorowania martwego pola
Radar działający w zakresie fal milimetrowych
Przedzderzeniowe wspomaganie hamowania
Napinacze pasów bezpieczeństwa

ZAAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY 

PRZEDZDERZENIOWEJ (A-PCS)1/2

(Dodatkowo względem SYSTEMU OCHRONY
PRZEDZDERZENIOWE
)
System adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
System monitorowania kierowcy
System wspomagający utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu 
(LKA)
Radar działający w zakresie fal milimetrowych, kamera
stereoskopowa oraz generatory fal w zakresie bliskiej
podczerwieni reagujące na poruszających się pieszych nawet 
w nocy
System ochrony przed zderzeniem tylnym
Fotele przednie typu WIL (redukujące ryzyko urazów
kręgosłupa szyjnego) z aktywnymi zagłówkami

PAKIET NIGHT VIEW1/2

(Dodatkowo względem ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU
OCHRONY PRZEDZDERZENIOWE
)
System wspomagania jazdy w nocy Night View

PAKIET EXCLUSIVE1

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z materiału 
Alcantara®

Wykończenie przedniego i środkowego słupka z materiału 
Alcantara®

Podsufitka wykończona materiałem Alcantara®

Tapicerka siedzeń i przedniego podłokietnika ze skóry 
półanilinowej
Centralna część koła kierownicy wykończona skórą
Czterostrefowa klimatyzacja z technologią nanoe®

– klimatyzacja z czujnikiem temperatury ciała pasażera (czujnik 
podczerwieni)

– asystent „Climate Concierge”
– regulowane elektrycznie rolety szyb drzwi tylnych

Fotel pasażera z dodatkowym podparciem dla łydek
Elektrycznie odchylany i przesuwany szklany szyberdach
Wielofunkcyjna konsola w składanym tylnym podłokietniku
– elementy sterujące klimatyzacją, systemem audio, fotelami

i roletą
Fotele tylne (lewy i prawy)
– wentylowane
– elektrycznie regulowane, wyposażone w pamięć
– masaż lędźwiowego odcinka kręgosłupa ze sterowaniem 
elektrycznym

– komfortowe zagłówki tylne
Boczne poduszki powietrzne z tyłu
System rozrywkowy dla pasażerów z tyłu z 9-calowym 
kolorowym monitorem
– odtwarzacz DVD i Blu-ray®

– pilot 
– obsługa kart SD

PAKIET WYKOŃCZEŃ SKÓRZANYCH
Skórzane wykończenie deski rozdzielczej i wewnętrznych paneli
drzwi
Podłokietniki w drzwiach obszyte skórą
Schowek na rękawiczki wykończony skórą
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OPC�E / PAKIETY WYPOSAŻENIA 
LS 600h L

1 Występuje jedynie łącznie z Pakietem Relaksacyjnym.
 n Wyposażenie standardowe wersji Superior

 n OPCJE DLA LS 600h L PAKIETY DLA LS 600h L

Ogrzewanie kierownicy
System monitorowania martwego pola
Inteligentna karta
Elementy ozdobne wnętrza Shimamoku

ZAAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY

PRZEDZDERZENIOWEJ (A-PCS)1

(Dodatkowo względem SYSTEMU OCHRONY
PRZEDZDERZENIOWE
)
System adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)
System monitorowania kierowcy
System wspomagający utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu 
(LKA)
Radar działający w zakresie fal milimetrowych, kamera 
stereoskopowa oraz generatory fal w zakresie bliskiej 
podczerwieni reagują na poruszających się pieszych nawet 
w nocy
System ochrony przed zderzeniem tylnym
Fotele przednie typu WIL (redukujące ryzyko urazów 
kręgosłupa szyjnego) z aktywnymi zagłówkami

 n PAKIET NIGHT VIEW1

(Dodatkowo względem ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU
OCHRONY PRZEDZDERZENIOWE
)
System wspomagania jazdy w nocy Night View

PAKIET RELAKSACYJNY 
(Samochód czteromiejscowy)
Stała środkowa konsola z tyłu
– elementy sterujące klimatyzacją, systemem audio, fotelami 
i roletą

– stolik z wstawką z drewna, regulowany i składany
Fotel tylny (z prawej strony)
– elektrycznie odchylany, z podnóżkiem
– elektrycznie składane zagłówki przednich siedzeń
– zdalnie sterowany system relaksacyjny dla pasażerów z tyłu 
(z funkcjami masażu)

Poduszka powietrzna w siedzisku fotela
Zwiększony zakres odsuwania fotela przedniego pasażera

 n PAKIET RELAKSACYJNY
(Samochód pięciomiejscowy)
Fotel tylny (z prawej strony)
– elektrycznie odchylany, z podnóżkiem
– elektrycznie składane zagłówki przednich siedzeń
– zdalnie sterowany system relaksacyjny dla pasażerów z tyłu 
(z funkcjami masażu)

Dodatkowa poduszka powietrzna w siedzisku kanapy tylnej
Zwiękoszony zakres odsuwania fotela przedniego pasażera
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KOLORY WNĘTRZA

WSTAWKI
F.  Brązowy jesion G.  Orzech H.  Shimamoku 

SKÓRA GŁADKA
A. Łagodna biel B. Kość słoniowa C. 
asna szarość D. Czerń E. Brąz topazu

C/H
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B/G

A/F



64 KOLORY WNĘTRZA

WSTAWKI
C. Aluminium

SKÓRA GŁADKA
A. Czerń B. Łagodna biel

KOLORY WNĘTRZA 
F SPORT
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B/C

A/C
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WSTAWKI
F.  Brązowy jesion G.  Orzech H. Shimamoku I.  Szampański jesion 
. Bambus

SKÓRA PÓŁANILINOWA
A. Łagodna biel B. Kość słoniowa C. 
asna szarość D. Czerń E. Brąz topazu

E/H

KOLORY WNĘTRZA
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D/J

A/I



68 KOLORY NADWOZIA

KOLORY NADWOZIA

BIAŁY F*

BIAŁA PERŁA**

SREBRNY METALIK

GRAFITOWY METALIK

CZARNY***

CZARNY METALIK
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GRANATOWY METALIK

CZARNY OPAL METALIK**

BRĄZOWY METALIK**ECRU METALIK**

CZERWONY METALIK

* Wyłącznie w wersjach F SPORT.
** Niedostępne w wersjach F SPORT.
*** Kolor jednolity.
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EKSPLOATAC�A LEXUSA

Troska o Państwa Lexusa jest dla nas wyrazem 
troski o Państwa. Każdy pracownik zespołu Lexusa 
wniósł swoje umiejętności i zaangażowanie, aby jak 
najlepiej zadbać o Państwa potrzeby. Odnosi się to 
do każdego aspektu naszego serwisu. Doskonałość 
serwisu jest czymś więcej niż tylko celem — jest pasją 
każdego z nas.

DBAMY O PAŃSTWA LEXUSA

PROFES
ONALNA OPIEKA
Zalecamy powierzanie obsługi technicznej samochodu 
wyłącznie autoryzowanym serwisom Lexusa. Wszyscy 
zatrudnieni przez nas technicy i diagności nieustannie 
podnoszą swoje kwalifikacje w dziedzinie zasad 
serwisowania, inżynierii i technologii samochodów 
Lexus.

PROFES
ONALNA OPIEKA
Zachęcamy do powierzenia Lexusa znającym się na 
rzeczy profesjonalistom, którzy zapewnią Państwu 
obsługę wyjątkowej jakości.

ŚRODOWISKO
Aby ograniczyć ilość odpadów, części wymieniane na 
nowe są odbierane i wtórnie przerabiane, a czynnik 
chłodniczy z układów klimatyzacji jest odzyskiwany 
i ponownie wykorzystywany. Pracujemy także nad 
wydajniejszymi echnologiami demontażu pojazdów, 
dzięki którym większa część pozostałości samochodu 
nadaje się do ponownego przetworzenia. Informacje 
o działaniach dotyczących odzysku materiałów 
i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji 
znajdują się na stronie www.lexus-polska.pl.

PO
AZDY WYCOFYWANE Z EKSPLOATAC
I
W związku z przepisami dotyczącymi pojazdów 
wycofywanych z eksploatacji posiadacze Lexusa mogą 
skorzystać z nowej, innowacyjnej oferty polegającej na 
możliwości zwrócenia starego pojazdu do producenta.

GWARANCJE

NA WSZYSTKIE PO
AZDY

3-LETNIA PEŁNA GWARANC
A
Obejmuje wszelkie defekty, które można przypisać 
błędowi produkcyjnemu lub montażowemu 
w warunkach normalnego użytkowania. Gwarancja 
obowiązuje przez trzy lata lub do momentu osiągnięcia 
przez pojazd przebiegu 100 000 km — jeśli nastąpi 
to wcześniej, przy czym w pierwszym roku nie 
obowiązuje limit kilometrów.

3-LETNIA GWARANC
A NA KOROZ
Ę 
POWIERZCHNIOWĄ ORAZ POWŁOKĘ 
LAKIERNICZĄ
Ta gwarancja obejmuje ślady korozji powierzchniowej 
oraz wady powłoki lakierniczej na elementach 
lakierowanych, jakie ewentualnie pojawiłyby się 
w wyniku wady materiałowej lub wykonawczej. 
Ograniczenie przebiegu w  rzypadku tej gwarancji 
nie ma zastosowania.

12-LETNIA GWARANC
A NA KOROZ
Ę 
PERFORACY
NĄ
12-letnia gwarancja, bez limitu przebiegu, na korozję 
perforacyjną dowolnego elementu metalowego 
nadwozia (z zastrzeżeniem wyjątków podanych 
w książce gwarancyjnej), pojawiającą się w wyniku 
wady produkcyjnej lub montażowej. Wszystkie rodzaje 
gwarancji przechodzą na kolejnych użytkowników.

MODELE HYBRYDOWE

5-LETNIA GWARANC
A NA PODZESPOŁY 
NAPĘDU HYBRYDOWEGO
Gwarancja na niektóre podzespoły układu 
hybrydowego obowiązuje przez 5 lat lub do 
przebiegu 100 000 km, jeśli zostanie osiągnięty 
wcześniej. Więcej informacji można uzyskać 
w lokalnym autoryzowanym salonie Lexusa.

MOBILNOŚĆ

Nie chcemy, aby cokolwiek zakłóciło spokój kierowcy 
podróżującego samochodem marki Lexus w całej 
Europie. Każdy pojazd przez pierwsze trzy lata od daty 
wydania samochodu pierwszemu właścicielowi objęty 
jest bezpłatnym programem Lexus Euro Assistance 
24*. Program ten gwarantuje mobilność, czyli dotarcie 
do celu podróży. 
ego elementami są na przykład 
usługi holowania, zakwaterowanie w hotelu, wynajęcie 
samochodu zastępczego, naprawa pojazdu i wiele 
innych form pomocy na wypadek unieruchomienia, 
kradzieży Państwa Lexusa lub udziału w kolizji.

* Warunki programu mogą różnić się w poszczególnych krajach. Szczegółowych 
informacji na temat programu udzielają autoryzowane stacje dilerskie i serwisy Lexus.





NOWY LS

Wyrafinowanie w parze 
z nowoczesnością

�AZDA PRÓBNA 
LEXUSEM LS
�azda próbna to najlepszy sposób, aby osobiście przekonać 
się, jak niezwykłe są samochody Lexus. Zapraszamy do 
autoryzowanych salonów Lexusa lub na naszą krajową 
stronę WWW, gdzie można zarezerwować jazdę próbną 
Lexusem LS.

www.lexus-polska.pl

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia 
bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są 
zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. 

Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,  
wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje 
nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią 
opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. 

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego 
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji 
typu pojazdu. 

Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia 
kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja 
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym. 

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Wydrukowano w Europie, październik 2012.

Zeskanuj kod telefonem 
komórkowym, aby przejść na 

stronę WWW z dodatkowymi 
informacjami o modelu LS.
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