LEXUS RX

LEXUS RX

EN INTRODUKTION

”I DEN SENASTE RX-VERSIONEN HAR VI TÄNJT PÅ GRÄNSERNA
FÖR DJÄRV OCH IKONISK DESIGN. SAMTIDIGT SOM VI BYGGT
VIDARE PÅ DE BANBRYTANDE VÄRDERINGARNA HOS TIDIGARE
RX-GENERATIONER.”
Takayuki Katsuda, RX Chief Engineer

VÄSSAD
SOFISTIKERING
När Lexus 1998 lanserade RX var det den allra första SUV som kunde
bjuda på kvaliteter som man annars bara kunde finna i en premiumsedan.
Sedan dess har RX alltid legat i framkant och brutit ny mark. 2004 kom
nästa stora genombrott. RX 400h blev världens första premiumhybrid.
Och nu, i RX 450h demonstrerar vi åter våra ambitioner att skapa något
långt utöver det vanliga. RX är helt enkelt den skarpaste Lexus som
någonsin lämnat våra designstudios och bjuder på en oöverträffad nivå av
sofistikerad lyx som standard. Det avancerade säkerhetssystemet Lexus
Safety System + ingår också i alla utrustningsnivåer.

LEXUS RX

EN INTRODUKTION

KONSTRUERAD
AV VERKLIGA
MÄSTARE
NJUT AV KÖRPRECISION OCH
LEXUS-FÖRFINING AV ABSOLUT VÄRLDSKLASS, I EN SUVERÄNT VÄLBALANSERAD
PREMIUM-SUV.
Det var verkligen inte bara i designprocessen som Takayuki Katsuda,
RX Chief Engineer, strävade efter det allra bästa: ”Jag talade också om
för RX-teamet att vi måste vända på alla stenar för att göra RX ännu
roligare att köra.” Efter vindtunneltester för att optimera aerodynamiken
valde vi till exempel att byta motorhuv och baklucka till aluminium för att s
änka vikten och göra bilen smidigare. Vi använde också mycket avancerade lasersvets- och limtekniker för att kunna skapa ett styvare chassi, vilket
i sin tur innebär mindre vibrationer och förbättrad styrprecision. Till slut lät
vi våra ”master drivers”, som arbetade med superbilsprojektet LFA göra
omfattande provkörningar. Detta resulterade bland annat i att körställningen förbättrades och fjädringen fintrimmades för att ge en fantastisk
SUV-upplevelse.

LEXUS RX

INNOVATIV LYX

EN RENT AVANTGARDISTISK MILJÖ
UPPLEV EN KRAFTFULL MIX AV LÄCKER
INTERIÖR, INNOVATIV TEKNIK OCH
LEXUS BILBYGGARKONST.
Att äga den senaste versionen av RX 450h är en mycket speciell upplevelse. När du närmar dig bilen tänds till exempel ljuset vid alla fyra dörrhandtagen. Det skapar ett ganska japanskt ”Omotenashi”-välkomnande.
När du satt dig till rätta känner du hur kupéns svepande linjer omfamnar
dig och hur alla reglage och kontroller är perfekt placerade. Sedan kan du
beundra mittkonsolen där träinläggen är laseretsade av Yamahas pianoexperter. Därefter har det intressanta mönstret handpolerats till en fantastisk
glans. I baksätet finns det gott om plats för både ben och huvud i de inbjudande skinnsätena. De har dessutom elmanövrerat ryggstöd som går att
vinkla för maximal komfort. En ljudanläggning från Mark Levinson® med
15 högtalare förhöjer njutningen ytterligare.

LEXUS RX

F SPORT

KÖRGLÄDJE I
ABSOLUT
FRAMKANT
RX 450h F SPORT ÄR BYGGD FÖR ATT
GE LITE EXTRA SPÄNNING I VARDAGEN
OCH ÄR FINTRIMMAD FÖR EN MER
DYNAMISK KÖRUPPLEVELSE.
F SPORT är den hittills fräckaste RX-versionen; med sin speciella spindelgrill och 20” stora lättmetallfälgar kommer du att få vänja dig vid att
folk vänder sig om efter bilen. I kupén kan du glädja dig åt en speciell
F SPORT-ratt, aluminiumpedaler och skinnklädda sportstolar som är
byggda med ”integrated foaming”-teknik för att ge ett fantastiskt stöd. På
vägen ger sporttrimmad adaptiv fjädring tillsammans med aktiva krängningshämmare extra snabba och precisa reaktioner. Avancerad ljudteknik
ger dessutom ett ljud som bidrar till den oförglömliga F SPORT-upplevelsen.

AVANCERAD
TEKNIK

IGENKÄNNANDE SÄKERHET
Lexus har alltid gått i bräschen för utvecklingen
av säkerhets- och förarhjälpstekniker. Alla våra
nya modeller testas i världens största körsimulator. Tack vare vår forskning inom aktiva
säkerhetssystem har RX utrustats med det
banbrytande systemet Lexus Safety System +
som standard. Detta inkluderar Aktivt krockskyddssystem (PCS) som använder sig av millimetervågradar och kamera för att upptäcka
potentiella faror på vägen framför bilen, Fotgängarigenkänning, Vägskyltsavläsare, Avancerad Körfältsassistans som hjälper dig att hålla
dig i rätt fil, Automatiskt avbländande helljus för
bättre mörkersäkerhet samt Aktiv farthållare
som håller ett konstant avstånd till bilen framför.

TRIPPEL LED-STRÅLKASTARE
Sofistikerade ”L”-formade strålkastare använder
samma LED-lampor till både hel- och halvljuset.
Under strålkastarna förstärker varselljusen med
sin pulserande blinkersfunktion det eleganta
intrycket.

AKTIVT AVBLÄNDANDE HELLJUS
Det aktivt avbländande helljus-systemet förhindrar RX från att blända andra trafikanter.
Totalt elva LED-chips i strålkastarna aktiveras/
avaktiveras i mörker för att ge en exakt kontroll över de områden som ska lysas upp och de
som ska bländas av.

RÖRELSESTYRD BAGAGELUCKA
Den är speciellt praktisk när du har händerna
upptagna med annat. Har du nyckeln i fickan eller
väskan så behöver du bara hålla handen eller
armen framför Lexus-märket för att bagageluckan
ska glida upp. Den kommer också ihåg hur högt
du brukar öppna den och stannar där automatiskt.

PANORAMAGLASTAK
Det här stora panoramaglastaket ger verkligen
en känsla av frihet, extra takhöjd och solsken i
kupén. Med en rörlig glassektion längst fram
ger det dig en skön känsla av friska luften.
Panoramataket har också en elektriskt manövrerad gardin när solen blir för jobbig.

LASERSKURNA TRÄINLÄGG FRÅN
YAMAHA
De skickliga hantverkarna på Yamahas stora
pianodivision har använt innovativ laserteknik
för att gravera träinläggen till mittkonsolen
och dörrarna. Effekten av trä och aluminium
är slående.

INTELLIGENT
INFORMATIONSVISNING
Dagens bilförare bombarderas av allt större
datavolymer. Våra konstruktörer strävar istället
efter att förenkla tillvaron i RX. Utan att störa
men ändå mitt i ditt synfält kan nyckelinformation projiceras på vindrutedisplayen, eller
visas på en multiinformationsskärm placerad
mellan huvudinstrumenten. Ljud-, klimat- och
navigationssystemen visas på 12,3”-skärmen
och kan styras via den senaste generationens
Remote Touch-kontroll. För att underlätta vid
parkering ger en 360°-monitor en virtuell
3D-bild av din Lexus och omgivningen och
har guidelinjer på skärmen för att hjälpa dig till
enklare parkeringar.

RX 450h

FULLHYBRID

KRAFTEN
I ETT LITET h

KÖR MÅTTSTOCKEN FÖR FULLHYBRIDPRESTANDA, MED 313 HK SOFISTIKERAD
KRAFT UNDER HUVEN.
RX 450h har vår senaste version av Lexus Hybrid Drive, vilken på ett
intelligent sätt kombinerar kraften i en 3,5-liters V6-bensinmotor med
två elmotorer. Systemet ger sömlös kraft till alla fyra hjulen och tack vare
elmotorernas omedelbara vridmoment kan du accelerera från 0 till 100
km/h på bara 7,7 sekunder. Ändå släpper den endast ut från 122 g/km
CO2. Du kan också köra begränsade sträckor i nästan komplett tystnad på
endast el utan att producera några som helst utsläpp eller dra en droppe
bensin. Den regenererande bromsningen gör att hybridbatteriet aldrig
kräver extern laddning. Det tar också minimal plats vilket resulterar i ett
generöst bagageutrymme. Tack vare Lexus ledarskap inom hybridtekniken
kommer RX 450h också få mycket låga driftskostnader. Vill du veta mer
om tekniken så är du välkommen till www.lexus.se/hybrid.

MILJÖDEKLARATION

SÄKERHETSDEKLARATION
EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV
Modellen är konstruerad efter Lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.
SÄKERHETSUTRUSTNING
Aktiv säkerhet

		

RX 450h AWD

Bränsledeklaration 		
Förbrukning, l/100 km
Blandad körning
Landsvägskörning
Stadskörning
Koldioxid, CO 2
Utsläpp, g/km
Blandad körning
Landsvägskörning
Stadskörning
Förklaring
		
		
Avgasrening
Utsläpp, mg/km
Kolmonoxid, CO
Kolväten, HC
Kolväten exkl. metan, NMHC
Kväveoxider, NOx
Partiklar, PM
Miljöklass
Katalysator
Syresensor
Antiknacksensor
Motordiagnos
Återvinningshantering
		
		

18” fälgar
5,3
5,3
5,3

20” fälgar
5,5
5,5
5,5

122
127
123
128
122
127
Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO2) kan bli högre eller lägre beroende på bland annat körsätt
och körförhållanden.
132,8				
32,1		
28,6			
17,2
0,48
Euro 6 (Miljöbilsklassad)
2 st 3-vägs katalysatorer. 1 st placerad nära motorn och 1 st placerad under bilen för att rena avgaserna en andra gång
Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser
Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll
OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll
I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Lexus bilägare möjligheten att kostnadsfritt
lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer
vänligen gå in på www.lexus.se.

• Adaptiv fjädring AVS (Adaptive Variable Suspension) (endast F SPORT och Executive)
• Aktiva bromsljus EBS (Emergency Brake Signal), blinkar vid snabb inbromsning
• Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control +)
• Antispinnsystem TRC (Traction Control)
• Backvarnare för korsande trafik RCTA (Rear Cross Traffic Alert) (tillval Comfort och F SPORT, standard Executive)
• Bromsassistanssystem BAS (Brake Assist System)
• Dynamisk stabilitetskontroll VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
• Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering), hastighetsanpassad
• Elektronisk bromskontroll, regenererande ECB-R (Electronically Controlled Brake-Regeneration)
• Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
• Elektronisk handbroms med bromshållare EPB (Electronic Parking Brake)
• Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control)
• Lexus Safety System +
		
- Aktiv farthållare ACC (Active Cruise Control) (alla hastigheter)
		
- Aktivt avbländande helljus-system AHS (Adaptive High-Beam System) (endast Executive)
		
- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety system) inkl Fotgängarigenkänning
		
- Automatiskt avbländande helljus AHB (Auto High Beam) (ej Executive)
		
- Avancerad Körfältsassistans A-LKA (Advanced Lane Keeping Assist)
		
- Vägskyltsavläsare TSR (Traffic Sign Recognition)
• Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System)
• Monitor för ”döda vinkeln” BSM (Blind Spot Monitor) (tillval Comfort och F SPORT, standard Executive)
Passiv säkerhet

• Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)
• Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och ytterplatserna bak
• Energiabsorberande material för huvudets islagszoner
• Energiabsorberande material i dörrarna
• Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån
• Förutbestämda deformationsområden
• Krockkuddar:
		
- Tvåstegskrockkudde fram, förare
		
- Tvåkammarkrockkudde fram, passagerare (urkopplingsbar med nyckel)					
		
- Knäkrockkuddar fram
		
- Sidokrockgardiner fram och bak
		
- Sidokrockkuddar fram och bak
• Nackskydd på samtliga platser, justerbara
• Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar
• Trepunktsbälten på samtliga platser
• Varningssystem för lågt lufttryck i däcken TPWS (Tyre Pressure Warning System)
Övrig säkerhet

ENERGIDEKLARATION CO2
Utsläpp av koldioxid för ”medelbilen” i Sverige för 2015 var 126 g/km (källa: Transportstyrelsen).
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

• Automatisk låsning av dörrarna under färd
• Barnsäkra lås bak
• Högt monterat bromsljus
• ISOFIX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak
• Larm (startspärr, glaskross-, rörelse- och lutningssensor) med sirén

TEKNISKA DATA
		
		
Yttermått/Vikt
Längd, mm
Bredd, mm
Höjd, mm
Axelavstånd, mm
Spårvidd fram, mm
Spårvidd bak, mm
Markfrigång, mm
Tjänstevikt, kg
Totalvikt, kg
Lastkapacitet
Dragvikt, kg
Bagagevolym, l
Max last, kg
Max taklast, kg
Antal passagerare
Motor, Bensin
Typ
Bränslesystem
Cylindervolym, cm3
Max vridmoment, Nm
Max effekt, hk/kW
Motor, El
Typ
Batteri
Max vridmoment
Max effekt
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive)
Kraftöverföring
Typ
Drivning
Chassi
Fram
Bak
Styrning
Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m
Hjul och däck
Fälgar
Däck
Reservhjul
Bromsar
Fram
Bak
Prestanda
Toppfart, km/h
Acc. 0-100 km/h
Bränsletank
Volym
Bränslekvalitet
Typ
Garantier
Nybilsgaranti*
Hybridgaranti*
Garanti mot genomrostning av karossen*
Garanti mot ytrost och lackskador*
Vagnskadegaranti
Lexus Euro Assistance 24,
vägassistans dygnet runt

RX 450h AWD - 3,5 V6/123+50 KW ELMOTORER
Lexus Hybrid Drive, Automat
4890		
1895			
1685
2790			
1640
1630
195
2100-2210
2715
2000			
539 (1612 vid nedfällt baksäte)			
505-615 		
75			
4
3,5-liters V6-motor med dubbla överliggande kamaxlar, 24 ventiler och dubbel VVT-i. Atkinsons förbränningscykel
D-4S direktinsprutning, elektronisk insprutning
3456		
335 Nm vid 4600 v/min
263 hk/193 kW vid 6000 v/min
2 st elmotorer, en fram och en bak. Växelström synkronmotor, permanentmagnet
Nickelmetallhydrid (Ni-MH) 288 Volt
Elmotor fram 335 Nm, elmotor bak 139 Nm
Elmotor fram 167 hk/123 kW, elmotor bak 68 hk/50 kW
313 hk
Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT)
Variabel fyrhjulsdrift (E-FOUR)
MacPherson-typ med krängningshämmare
Individuell hjulupphängning i kombination med dubbla länkarmar
Elektrisk styrservo (EPS), hastighetsanpassad
11,6 på hjul			
18”, 20”
235/65 R18, 235/55 R20
Reparationssats
Ventilerade skivbromsar fram med 2-kolvsok, 328 mm
Ventilerade skivbromsar bak med 1-kolvsok, 338 mm
200		
			
7,7 sek
65 liter		
95 oktan blyfri bensin
3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträckan under första året)
5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar**		
12 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
3 år utan milbegränsning
* Gäller för material- eller tillverkningsfel. Kontakta din återförsäljare för detaljerad information kring villkor.
** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

URVAL AV
UTRUSTNING
RX 450h STANDARDUTRUSTNING
Exteriört
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eluppvärmda, eljusterbara, elinfällbara och
automatisk tiltfunktion
Bak- och bromsljus, LED, med pulserande blinkers
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med intervallfunktion
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Dimljus fram och bak, LED
Dragvikt, 2 000 kg (dragkrok ingår ej)
Dörrhandtag utan nyckelhål och upplysta
Lexus Safety System +
- Aktiv farthållare (ACC) (alla hastigheter)
- Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl Fotgängarigenkänning
- Avancerad Körfältsassistans A-LKA (Advanced Lane Keeping Assist)
- Vägskyltsavläsare (TSR)
Låssystem, dubbelt. Låser bilen automatiskt när man börjat köra
Lättmetallfälgar 18”, 7-ekrade
Rutor bak, mörktonade
Rutor, UV-reducerande
Skärmbreddare
Strålkastare med LED-helljus, -halvljus, -varselljus och pulserande blinkers, strålkastarspolning,
automatiskt avbländande helljus (AHB) och automatisk av/på-funktion
Takreling, integrerad
Takspoiler
Vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion
Interiört
Armstöd bak med förvaringsbox och 2 st burk-/mugghållare
Armstöd fram med förvaringsbox
Backspegel, inre, automatiskt avbländande
Bagageutrymme med lastkrokar
Baksäte med manuellt juster- och fällbart ryggstöd, 40/20/40-delning
Burk-/mugghållare fram, 2 st, i mittkonsolen med manuell höjdjustering
Eluttag 12 V i instrumentpanelen, i mittkonsolen fram, bakom mittkonsolen och i bagageutrymmet
Framstolar, eluppvärmda, luftkonditionerade och 8-vägs elektriskt justerbara
Framstolar med 2-vägs elektriskt justerbara svankstöd
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
Förarstol med minnesfunktion för ratt, stol och ytterbackspeglar
Handskfack, belyst
In-/urstegsbelysning
Instegsautomatik (ratten och förarsätet justeras för enklare insteg) samt att belysning runt bilen tänds
Instegslister
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar
Instrumentering med multiinformationsskärm, 4,2”, i färg med TFT-teknik (visar multimedia- och
däcktrycksinformation, yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m)
Insynsskydd för bagage
Interiördetaljer, 3D film
Klimatanläggning S-Flow, elektroniskt styrd med Climate Concierge, nanoe®-teknik, automatiskt
cirkulationssystem för kupéluften och separat temperaturinställning förare/framsätespassagerare

Klocka, analog
Klädsel, skinn
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport
Larm (startspärr, glaskross-, rörelse- och lutningssensor) med sirén
Ljudanläggning med 9 högtalare, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB), CD-spelare,
AUX-ingång, två USB-portar och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Multimedia-skärm, 8”, styrs via ratt-kontroll, med backkamera och kortläsare för microSD.
Förberedd för navigation
Ratt elektriskt justerbar i höjd- och längdled
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, multiinformationsskärm, röststyrning och
Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning m m
Ratt, skinnklädd och eluppvärmd
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel)
Taklampa med touchstyrning
Textilmattor
Varningssystem för lågt lufttryck i däcken TPWS (Tyre Pressure Warning System)
Växelväljare, skinnklädd
Tillval (RX 450h)
Lexus Navigation

RX 450h COMFORT (UTÖVER STANDARDUTRUSTNING)
Exteriört
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eluppvärmda, eljusterbara, elinfällbara,
automatiskt avbländande och automatisk tiltfunktion med minnesfunktion
Bagagelucka, fjärr-, rörelse- och motorstyrd, öppnar och stänger fullt ut. Inställningsbar höjd.
Öppningsbar med en handrörelse framför Lexus-emblem
Lättmetallfälgar 20”, 5-dubbelekrade
Parkeringssensorer fram och bak
Interiört
Baksäte, eluppvärmt, med manuellt juster- och fällbart ryggstöd, 40/20/40-delning
Klocka, analog med GPS-funktion
Ljudanläggning med 12 högtalare, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB), DVD-spelare,
AUX-ingång, två USB-portar och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Multimedia-skärm, 12,3”, styrs via Remote Touch-kontroll, med backkamera och Lexus Premium
Navigation-system med 3D-grafik och ”Connected services”. Skärmen går att dela upp i två vyer,
en i 8” och en i 4,3”
Trådlös smartphone-laddare i mittkonsolen för kompatibla telefoner
Tillval (RX 450h Comfort)
Panoramaglastak, öppningsbart (ej kompatibelt med takräcke) (endast i kombination med Teknikpaketet)
Teknik-paket
- Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) och backvarnare (RCTA)
- Vindrutedisplay i färg, 10” (visar hastighet, vägens hastighetsbegränsning, varningsmeddelanden,
navigationsdirektiv, information om aktiva farthållaren m m)

RX 450h F SPORT (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN COMFORT)

RX 450h EXECUTIVE (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN COMFORT)

Exteriört
Adaptiv fjädring (AVS)
Exteriört F SPORT-paket
- F SPORT backspeglar, yttre, i svart
- F SPORT dimljus fram, LED med kurvfunktion
- F SPORT emblem på framskärmarna
- F SPORT grill och spoilernät
- F SPORT lättmetallfälgar, 20”, 10-dubbelekrade (mörktonade)
- F SPORT stötfångare fram och bak

Exteriört
Adaptiv fjädring (AVS)
Dimljus fram, LED med kurvfunktion
Lättmetallfälgar 20”, 5-dubbelekrade, med valbara färg-inlägg. Sonic Titanium är standard
Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) och backvarnare (RCTA)
Strålkastare med LED-helljus, -halvljus, -varselljus och pulserande blinkers, strålkastarspolning,
aktivt avbländande helljus-system (AHS) och automatisk av/på-funktion

Interiört
Interiört F SPORT-paket
- F SPORT framstolar
- F SPORT instegslister
- F SPORT instrumentering, med teknik från Lexus LFA och multiinformationsskärm, 4,2”, i färg
med TFT-teknik (visar G-sensor, multimediainformation, snitthastighet m m)
- F SPORT klädsel, skinn
- F SPORT ratt med växelpaddlar, klädd i perforerat skinn och eluppvärmd
- F SPORT växelväljare klädd i perforerat skinn
- Interiördetaljer, Aluminium, med subtil belysning
- Sportpedaler
- Takhimmel, svart
Körlägesväljare, sex valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal, Customize, Sport och Sport+
Solskyddsgardiner för sidorutor bak, manuella
Tillval (RX 450h F SPORT)
Panoramaglastak, öppningsbart (ej kompatibelt med takräcke)
Premium-paket
- 360°-monitor med genomskinlighetsvy-funktion i parkerat läge
- Aktiva krängningshämmare
- Baksäte, eluppvärmt, med elektriskt juster- och fällbart ryggstöd, 40/20/40-delning
- Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 15 högtalare med Green
Edge™-, Clari-Fi™- och Unity™-teknik, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB),
DVD-spelare, AUX-ingång, två USB-portar och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
- Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) och backvarnare (RCTA)
- Vindrutedisplay i färg, 10” (visar hastighet, vägens hastighetsbegränsning, varningsmeddelanden,
navigationsdirektiv, information om aktiva farthållaren m m)

Interiört
360°-monitor med genomskinlighetsvy-funktion i parkerat läge
Baksäte, eluppvärmt, med elektriskt juster- och fällbart ryggstöd, 40/20/40-delning
Framstolar, eluppvärmda, luftkonditionerade och 10-vägs elektriskt justerbara med minnesfunktion
Framstolar med 4-vägs elektriskt justerbara svankstöd
Instegslister, upplysta
Interiördetaljer, Dark Brown Shimamoku eller Laser Cut Dark Wood eller Walnut eller Bamboo,
med subtil belysning
Klädsel, semianilin-skinn
Kortnyckel
Körlägesväljare, sex valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal, Customize, Sport och Sport+
Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 15 högtalare med Green
Edge™-, Clari-Fi™- och Unity™-teknik, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB), DVD-spelare,
AUX-ingång, två USB-portar och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Solskyddsgardiner för sidorutor bak, manuella
Vindrutedisplay i färg, 10” (visar hastighet, vägens hastighetsbegränsning, varningsmeddelanden,
navigationsdirektiv, information om aktiva farthållaren m m)
Tillval (RX 450h Executive)
Panoramaglastak, öppningsbart (ej kompatibelt med takräcke)

KLÄDSEL OCH INREDNING
SKINN 1
A. Black
B. Ivory
C. Noble Brown
D. Topaz Brown

A

F SPORT SKINN 2
E. Black
F. Dark Rose
G. White

SEMIANILINSKINN 3
H. Black
I. Ivory
J. Noble Brown
K. Rich Cream
L. Topaz Brown
INLÄGG
M. 3D film 1
N. Dark Brown,
Shimamoku (matt) 3
O. Laser Cut Dark
Wood 3
P. Walnut 3
Q. Bamboo 3

LACKFÄRGER

B

C

D

A

B

C

D

A.
B.
C.
D.

Black (ej metallic)
Copper Brown*
Deep Blue
F White**

(212)
(4X2)
(8X5)
(083)

E

F

G

E

F

G

H

E.
F.
G.
H.

Graphite Black
Mercury Grey
Morello Red
Sand Ecru*

(223)
(1H9)
(3R1)
(4U7)

I

J

K

L

I.
J.
K.
L.

Sapphire Blue**
Satin Silver
Sonic Titanium
Sonic White*

(8X1)
(1J4)
(1J7)
(085)

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

* Ej tillgänglig till F SPORT
** Endast tillgänglig till F SPORT
Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer exakt med verkligheten.

R

F SPORT INLÄGG
R. Aluminium 2

1 Standard/Comfort 2 F SPORT 3 Executive

SJÄLVÅTERSTÄLLANDE LACK
Det tekniskt mycket avancerade ytlagret, har med hjälp av nanoteknik, fått en exceptionellt hög elasticitet.
Det har därmed blivit mycket motståndskraftigt mot den typ av skråmor som annars uppstår vid till
exempel maskintvätt och av naglar vid dörrhandtagen. Lacken fjädrar helt enkelt tillbaka och efter en
viss tid är lacken helt återställd från denna typ av åverkan.

FÄLGAR

TILLBEHÖR

Lättmetallfälg 18”
Standard

Lättmetallfälg 20”
Comfort

F SPORT lättmetallfälg 20”
F SPORT

Lättmetallfälg 20”
Executive med Sonic Titaniuminlägg som standard.

Lättmetallfälg 20”
Executive med Black-inlägg
som tillval.

Lättmetallfälg 20”
Executive med Copper-inlägg
som tillval.

Lättmetallfälg 20”
Executive med Sonic White-inlägg
som tillval.

Det här är endast ett urval av tillbehören till RX. Fler tillbehör på www.lexus.se

Vinterhjul med lättmetallfälg 18”

Vinterhjul med lättmetallfälg 20”

Förvaringsöverdrag för hjul

Bagagerumsmatta

Dubb- eller friktionsdäck valbart, kontakta
din Lexus-återförsäljare för mer information.

Dubb- eller friktionsdäck valbart, kontakta
din Lexus-återförsäljare för mer information.

PW458-00002

PW2410E001

Skyddsplåt för stötfångare, bak

Hasplåt, fram

Dragkrok, avtagbar

PW1780E001

0815448810

PW9600E000

Takräcke med stort utbud av
transporteringssystem
PW3010E000

Dekorlist, bagagelucka

Dekorlist, dörr

Sidokjolar

PW4050E000

PW1560E000

PW1500E000BE

Rear Seat Entertainment med aktiv
hållare för iPad
PZ462-00208-00

UPPLEV RX

Toyota Sweden AB, Lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och
utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var
aktuella vid tryckning i september 2016.

Kontakta din närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare
för en provkörning.

Kontakta gärna din auktoriserade Lexus-återförsäljare för närmare information.
Adresser och telefonnummer hittar du på www.lexus.se. Produktion: Insikt

Mer information om RX hittar du på:
www.lexus.se/RX450h
www.facebook.com/LexusSverige
www.youtube.com/LexusSverige

SS-EN ISO 14001

Toyota Sweden AB, Lexus Division
Box 1 103, 172 22 Sundbyberg
Tel 08-706 71 00
E-mail info@lexus.se

www.lexus.se
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