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OBLIKA

NOVI IS 
Dobrodošli v svetu Lexus in nove IS športne limuzine, ki združuje drzen dizajn 
z vrhunsko tehnologijo v službi unikatne vozniške izkušnje. Navzven vas 
bo v trenutku navdušila oblika z značilno Lexus motorno masko in tehnično 
osupljivima LED žarometoma. Razvajanje nadaljuje vozniško orientiran kokpit z 
velikim 26,2-centimetrskim (10,3-palčnim) multimedijskim zaslonom, čudovito 
oblikovanimi usnjenimi sedeži in lasersko izrezanimi lesenimi okrasnimi 
elementi. IS prihaja iz večkrat nagrajene Lexus tovarne Tahara na Japonskem, 
kjer skrbijo za kakovost izdelave Takumi rokodelski mojstri. Vsak hibridni IS 
300h, na čelu z najbolj dinamično izvedbo F SPORT, predstavlja tehnično-
oblikovalski unikum.

AERODINAMIČNA MOJSTROVINA 
IZ ENEGA IZMED NAJVEČJIH 
VETROVNIKOV NA SVETU
Izjemnost novega IS se začne z impozantno zunanjostjo in površinsko 
prefinjenimi površinami. Karoserijske poteze predstavljajo plod veličastnega 
dela. Inženirji in oblikovalci so s tem namenom preživeli ogromno časa v 260 
metrov dolgem in 22 metrov visokem vetrovniku, ki ustvarja zračne tokove z 
močjo orkana. V njem je IS dobil pod vodstvom glavnega razvojnega inženirja 
Junichi Furuyama do zadnje podrobnosti izklesano podobo. Furuyama je jasen: 
»Vpliv zračnega upora na vozne lastnosti avtomobila, naj gre za vodljivost, 
porabo goriva ali hrupnost, je izjemen. To velja med mestno in avtocestno 
vožnjo, kjer aerodinamični vplivi s hitrostjo radikalno naraščajo. Iskanje idealnih 
rešitev v smislu oblike in aerodinamike je zato vse prej kot enostavno ali hitro. 
Nam je uspelo! Lexus IS je nedvomno ena izmed najbolj prefinjenih limuzin 
vseh časov.«
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OBLIKA

»V začetnem obdobju načrtovanja novega IS so naši oblikovalci 
prepotovali svet, spoznavali potrebe in želje ljubiteljev premijskih 

limuzin ter iskali navdih. Ta del raziskovanja je bil vitalen pri načrtovanju 
novega in še bol dominantnega modela Lexus IS.«

JUNICHI FURUYAMA
GLAVNI PROJEKTNI INŽENIR
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ROKODELSKI PRISTOP

Starodavni koncept Takumi mojstrov predstavlja esenco znamke Lexus. To so 
nosilci artistične rokodelske filozofije s poudarkom na človeškem odnosu do 
vseh avtomobilsko razvojnih in oblikovalskih vidikov. 

Vsak Takumi mojster je visoko izobražen strokovnjak s točno določenimi znanji 
in sposobnostmi. To so ljudje z izjemnim občutkom za popolnost in najmanjše 
podrobnosti. Vsak med njimi je zadolžen za točno določen del avtomobila in 
proces njegove izdelave. Gre za brezmejno strast in predanost.

Lexus IS 300h F SPORT navdušuje s poplavo futurizma, kot sta vrhunski 
hibridni pogonski sklop in impresivno podvozje. Nov val navdušenja prinaša 
zvrhana mera stilizma, kjer se pogledi ustavijo na modernih, a z izjemno mero 
japonskega rokodelskega tradicionalizma dodelanih okrasnih elementih na 
armaturni plošči, sredinski konzoli in vratnih oblogah. Pri znamki Lexus pravimo 
temu aluminij v Naguri stilu. 

Izraz Naguri izhaja iz tisočletne japonske tehnike odstranjevanja lubja in 
obdelave drevesnih debel. Z namenom zaščite kostanjevih dreves pred 
žuželkami so lokalni obrtniki z njih odstranjevali lubje in z ostrimi rezil spreminjali 
očiščeno površino v umetniške vzorce. Tovrstna praksa je postala častitljiva 
umetnost v 16. stoletju. Priznani čajni mojster Sen No Rikyu je tako obdelan les 
uporabljal za dekoracijo čajnih sob. Naguri tehnika je žal ob zatonu obdobja 
šogunov začela v poznem 19. stoletju zamirati. Starodoben način življenja 
samurajev so začele spodkopavati zahodnjaške kulture, nič drugače ni bilo z 
mojstri Naguri tehnike. Danes jih obstaja le še peščica.

TAKUMI MOJSTRI

FUTURIST S PRIZVOKOM JAPONSKE 
TRADICIONALNOSTI

01 Prefinjeno oblikovana analogna ura
02  Usnjeno oblazinjenje  

z ročno izdelanimi šivi
03  Vložki iz aluminija v Naguri stilu
04  Volanski obroč s prestavnima 

ročicama za ukazovanje 
samodejnemu menjalniku

01

02

03

04
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TEHNOLOGIJA

Lexus IS je vozniško izjemna in hkrati neverjetno udobna 
limuzina za neskončna potovanja. IS vas bo vedno pripeljal 
do izbranega cilja, do katerega vas bo vodil s pomočjo 
premijskega navigacijskega sistema s 26,2-centimetrskim 
(10,3-palčnim) multimedijskim barvnim zaslonom. 
Za popolno brezskrbnost med mestno vožnjo bodo 
poskrbeli različni varnostni sistemi, kjer ne gre spregledati 
opozorilnikov za vozila v mrtvem kotu in prečni promet 
ter naprave za prepoznavanje prometnih znakov. Nov val 
navdušenja prinaša multimedijski sistem z vrhunskim avdio 
sistemom Mark Levinson® s 15 zvočniki in navigacijo z 
glasovnim ukazovanjem.

MULTIMEDIJSKO 
RAZVAJANJE

03

02

01  Barvni 26,2-centimetrski 
(10,3-palčni) multimedijski zaslon

02  Upravljanje prek izbirne ploščice
03  Avdio sistem Mark Levinson®  

s 15 zvočniki

01
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HIBRID S SAMODEJNIM POLNJENJEM

DOŽIVETJE VRHUNSKE TEHNOLOGIJE

ZAGON IN  
POČASNA VOŽNJA
IS 300h žene med speljevanjem in 
umirjeno vožnjo do hitrosti 65 km/h 
elektromotor, ki se napaja z energijo iz 
hibridne baterije. Tovrstna vožnja je skoraj 
neslišna, emisijsko čista in glede porabe 
goriva nič potratna.

NORMALNE  
VOZNE RAZMERE
Pri hitrostih prek 65 km/h prevzame 
pogonsko vlogo bencinski motor, 
kar se zgodi tako rekoč neopazno. V 
primeru potrebe po večji moči priskoči 
bencinskemu motorju na pomoč 
elektromotor. IS 300h zagotavlja s 
tovrstnim, tako rekoč idealnim pogonskim 
sistemom neverjetno vozno udobje ob 
zelo nizkih izpušnih emisijah in minimalni 
porabi goriva.

ZELO MOČNO 
POSPEŠEVANJE
Med izrazitim pospeševanjem podpira 
delovanje 2,5-litrskega bencinskega 
motorja elektromotor, kar v hipu dvigne 
pogonski navor. Pospeševanje Lexusa 
IS 300h je zato gladko, linearno in zelo 
zmogljivo.

ZAVIRANJE, ZAUSTAVITEV 
IN ENERGIJSKA 
REGENERACIJA
Med zaviranjem in popolno zaustavitvijo je 
delovanje bencinskega motorja izklopljeno, 
kar prispeva k doseganju ničelnih izpušnih 
emisij. V primeru, ko voznik popusti pritisk 
na plin ali zavira, prihaja do energijske 
regeneracije kinetične energije, ki se 
shranjuje v hibridni bateriji, ne pa izgublja, 
kot velja za običajne avtomobile. Lexus je 
zato vedno pripravljen na skoraj neslišno 
nadaljevanje imenitnega potovanja.

2.5-LITRSKI BENCINSKI MOTOR
Bencinski štirivaljnik z neposrednim vbrizgom goriva D-4S, spremenljivim 
krmiljenjem ventilov VVT-i in delovanjem po principu visokega izkoristka 
po Atkinsonovem ciklu je opremljen s sistemom Start/Stop ter energijsko 
rekuperacijo izpušnih plinov za doseganje nižjih izpušnih emisij.

HIBRIDNI MENJALNIK
Lexusov hibridno zasnovan samodejni menjalnik, ki ni nič daljši od klasičnega 
avtomatskega menjalnika, združuje v skupnem ohišju pogonski elektromotor, 

alternator in prenosni mehanizem. Prenos moči nadzira in krmili visokozmogljiva 
elektronska enota, ki izbere v vsakem trenutku najbolj učinkovit način pogona, 
naj bo električen, bencinski ali obojestranski.

HIBRIDNA BATERIJA
Baterijski sklop, ki ne zmanjšuje prtljažne velikosti, izstopa s kompaktnim 
dizajnom in izjemno energijsko učinkovitostjo. Polnjenje baterijskega sklopa 
poteka v IS 300h med zaustavljanjem vozila, med katerim se kinetična energija 
s pomočjo alternatorja samodejno regenerira v električno.
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VARNOST

LEXUS SAFETY SYSTEM + 

SISTEM ZA  
PREPREČEVANJE NALETA S 
PREPOZNAVANJEM PEŠCEV
Visokofrekvenčni radarski sistem nadzoruje 
ob podpori računalnika dogajanje pred 
vozilom. V primeru, ko se IS s hitrostjo od 
30 do 80 km/h prehitro ali preveč približa 
vozilu ali recimo pešcu pred njim, začne 
sistem opozarjati voznika na možnost 
naleta z akustičnim alarmom in opozorilnim 
prikazom na sredinskem zaslonu. Sistem 
hkrati zviša moč zavorne sile in zategne 
varnostne pasove, kar zmanjša možnost 
naleta. V primeru neizogibnega naleta 
se vklopi samodejno zaviranje vozila ter 
zatezanje varnostnih pasov.

PRIKAZOVALNIK PROMETNIH 
OPOZORIL (RSA)
Sistem RSA prepoznava z na vetrobransko 
steklo vgrajeno kamero opozorilne 
prometne znake in izpisuje njihovo grafično 
podobo na osrednjem zaslonu. RSA 
prepoznava prometne znake, ki so izdelani 
skladno z dunajsko konvencijo – kar velja za 
klasične, elektronsko delujoče in svetlobne.

DINAMIČNI RADARSKI 
TEMPOMAT
Aktivni radarski tempomat vzdržuje hitrost 
in oddaljenost od spredaj vozečega vozila. 
V primeru upočasnitve spredaj vozečega 
vozila sistem samodejno zmanjša hitrost 
in jo, ko je to zopet varno, dvigne do 
nastavljene, kar prispeva k udobnejši in bolj 
sproščeni vožnji.

ASISTENCA ZA OHRANJANJE 
VOZNEGA PASU IN 
ŽAROMETA S SAMODEJNIM 
URAVNAVANJEM  
VIŠINSKEGA SNOPA
Sistem za ohranjanje voznega pasu 
nadzoruje pomikanje vozila po voznem 
pasu s kamero ob notranjem vzvratnem 
ogledalu. V primeru, ko se vozilo pomika 
proti drugemu voznemu pasu in tega voznik 
ne nakaže s smerniki, sproži sistem opozorilni 
alarm in začne korekcijsko pomikati 
volanski obroč v nasprotno smer. Med 
nočno vožnjo nadzoruje sistem s pomočjo 
iste kamere položaj nasproti vozečih 
vozil. Pri njihovem pojavu samodejno 
zasenči delovanje dolgih žarometov, kar 
prepreči bleščanje in prispeva k ohranjanju 
vozniške osredotočenosti nad prometnim 
dogajanjem.

Lexus IS spada med najbolj varnostno dodelana vozila na svetu. Vse različice 
od modela IS Base naprej so s tem namenom opremljene z izjemno naprednim 
varnostnim sistemom Lexus Safety System +, ki vključuje inovativne naprave 
za preprečevanje treh varnostno najbolj ključnih prometnih nezgod: nalet v 
spredaj vozeče vozilo, nenadzorovano vožnjo izven voznega pasu in udarec 
v pešca.
Med najbolj pogoste nezgode med avtocestno ali mestno vožnjo spada 
nalet v spredaj vozeče vozilo ali nezgoda zaradi nenadzorovane vožnje izven 
voznega pasu. Lexus IS je zato opremljen z napravo za ohranjanje voznega 
pasu ter radarskim sistemom za merjenje razdalje do spredaj vozečih vozil s 
samodejnim zaustavljanjem vozila.

Vse izvedbe od različice Lexus IS Base naprej so opremljene z napravo za 
prepoznavanje in prikazovanje opozorilnih prometnih znakov, samodejnim 
uravnavanjem višine svetlobnega snopa na prednjih žarometih za manj stresno 
nočno vožnjo in sistemom za vzdrževanje voznega pasu, ki prispeva k varnejši 
mestni in avtocestni vožnji.
Med mestno vožnjo izstopa visokofrekvenčni radarski sistem, ki opozarja 
voznika z akustičnim alarmom in opozorilnim prikazom na sredinskem 
zaslonu na možnost naleta v spredaj vozeče vozilo ali pešca. V primeru 
izostanka voznikove reakcije in s tem povezanega neizogibnega naleta vklopi 
IS samodejno zaviranje in zatezanje varnostnih pasov, kar zmanjša možnost 
nezgode ter morebitnih poškodb.

Varnostnega sistema Lexus Safety System + nikoli in pod nobenimi pogoji ne uporabljajte kot nadomestilo za običajno vožnjo. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Voznik je vedno sam odgovoren za varno vožnjo.
Določene tehnične lastnosti in oprema so lahko predmet lokalnih prilagoditev. Za aktualne podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.
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IMENITNE PODROBNOSTI

41 cm (16-palčna) lita platišča 43,2 cm (17-palčna) lita platišča 45,7 cm (18-palčna) lita platišča

Dvostopenjska LED žarometa LED žarometa

Lasersko izrezani leseni okrasni elementi Upravljanje prek senzorskih stikal

Zadnja LED svetila

Strešno okno Vozno udobje

Premijski klimatski sistem
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IMENITNE PODROBNOSTI   SPORT IN F SPORT

DODATNA OPREMA

Zadnji odbijač z zaščito nakladalnega robu

Črna motorna maska

Nosilec za iPAD®

F SPORT merilniki

Gumijasta prtljažna prevleka

Športni sedeži 

Osvetljeni vratni pragovi

F SPORT 45,7 cm (18-palčna) platišča
in podvozje

45,7 cm (18-palčna) lita platiščaČrni zunanji ogledali

45,7 cm (18-palčna) lita platišča

F SPORT stopalke
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1Oblazinjenje Tahara je pri izvedbah Base, Finesse, Executive, Dynamic in F-Sport serijsko. Različici Base in Finesse sta dobavljivi s črno zasnovo. Izvedba Executive je na voljo v črni ali peščeno kamniti barvi. Črno in peščeno kamnito oblazinjenje je 
ekskluzivno pri paketu Dynamic. F SPORT je na voljo s črnim ali temno rdečim oblazinjenjem.

2Usnjeno oblazinjenje je serijsko pri izvedbi Luxury in F-Sport premium ter ob doplačilu pri opremah Executive in F-Sport.
3 Usnjeno oblazinjenje Tahara je serijsko pri izvedbi F-Sport Premium ter ob doplačilu pri opremi F-Sport.
4Klavirsko črni dekorativni vložki so pri izvedbah Base, Finesse, Executive in Dynamic serijski. Lasersko rezani leseni elementi so serijski pri izvedbi Luxury.
5Okrasni elementi iz brušene kovine so serijski pri izvedbah F- Sport. Elementi iz aluminija v Naguri stilu so opcijsko na voljo pri različicah F-Sport.

Slike prikazujejo izbiro različnih tipov oblazinjenja in dekorativnih vložkov. Dobavljivost posameznih kombinacij lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

1  Fabric / Tahara trim is standard on Eco, Comfort, Executive, Sport and F SPORT grades. The Eco and Comfort grades are supplied in Black. 
 Executive grade is available in Black and in Sandstone, while Black and Sandstone is exclusively specified as standard on the Sport grade. F SPORT is available in Black and Dark Rose.
2  Tahara trim can be ordered as part of the Tahara plus pack on IS 300h Executive grade.
3 Leather is standard on Luxury grade and can be ordered as part of the leather plus pack option on Executive grade.
4 F SPORT leather in a unique design and exclusive colours is optional on F SPORT.
5 Piano Black inlays are standard on Eco, Comfort, Executive and Sport grades. Laser Cut Wood inlays are standard on Luxury grade. Warm Metal inlays are available as an option on Executive grade.
6 Brushed Metal inlays are standard on F SPORT. Naguri-Style Aluminium inlays can be ordered as part of the F SPORT leather plus pack.

Slike prikazujejo izbiro različnih tipov oblazinjenja in dekorativnih vložkov. Dobavljivost posameznih kombinacij lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

1  Ekskluzivno za izvedbo F SPORT.
2 Ni dobavljiva pri izvedbi F SPORT.
3 Pastelna barva

Zaradi razlik v tisku so lahko posamezne barve v resničnem okolju drugačne.

BARVE  |  ZUNANJOST

BELA F  |  0831

MERKUR SIVA  |  1H9

RDEČA  |  3T23

SONIC BELA  |  0852

ČRNA  |  2123

SONIC SREBRNA  |  1J2

GRAFITNO ČRNA  |  223

SONIC TITANSKA  |  1J7

MORELLO RDEČA  |  3R1

SAFIRNO MODRA  |  8X11 GLOBOKO MODRA  |  8X52

BARVE  |  NOTRANJOST

OBLAZINJENJE TAHARA1

USNJE2

OKRASNI VLOŽKI4

F SPORT TAHARA USNJE3

F SPORT VLOŽKI5

Črna

Črna

Klavirsko 
črna 

Črna

Brušena kovina Aluminij v  
Naguri stilu

Peščeno kamnita

Peščeno kamnita

Lasersko rezan les

Temno rožnata

Temno rožnataAristokratsko rjava

Stil vroče kovine

Črna in peščeno 
kamnita
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TEHNIČNI PODATKI

1Podatek velja za IS 300h z 41 cm (16-palčnimi) ali 43,2 cm (17-palčnimi) litimi platišči. 
Pri vozilih s 45,7 cm (18-palčnimi) litimi platišči meri razdalja 1540 mm.

Vse mere so navedene v milimetrih!

1Prvi podatek velja za izvedbo IS 300h Base z 41 cm (16-palčnimi) litimi platišči. Drugi podatek velja za vse ostale različice, neglede na velikost litih platišč.
2Podatki se razlikujejo glede na paket opreme in velikost litih platišč. Prvi podatek velja za izvedbo IS 300h Base z 41 cm (16-palčnimi) litimi platišči. Drugi podatki veljajo za vse ostale različice in se razlikujejo glede na velikost litih platišč. Drugi 
podatek velja za izvedbo z 41 cm (16-palčnimi) litimi platišči. Tretji podatek velja za različice z 43,2 cm (17-palčnimi) litimi platišči. Četrti velja za izvedbe s 45,7 cm (18-palčnimi) platišči.
3Ne velja za standardno izvedbo IS 300h Base. Podatek velja za vse ostale izvedbe modela IS 300h, vključno z opcijskimi izvedbami različice IS 300h z možnostjo vleke priklopnega vozila.
*Poraba goriva in izpust CO2 sta za IS 300h merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisuje evropska direktiva 80/1268/EEC in z njo povezani amandmaji. Podatki, ki so izmerjeni skladno z evropsko 
zakonodajo EC 2017/1153, veljajo za vozilo z evropsko standardno specifikacijo opreme. Dejanska poraba goriva in izpust CO2 sta lahko v praksi drugačna od v tem katalogu navedenih vrednosti. Poraba goriva in izpust CO2 sta v največji meri 
odvisna od voznikovega sloga vožnje in cestnih pogojev, kjer igrajo ključne vloge: stanje vozne podlage, gostota prometa, tehnično stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema, obtežitev vozila s prtljago in potniki itd.
**Velikost prtljažnega prostora je merjena po metodi VDA. Vsi podatki vključujejo prostor v dvojnem prtljažnem dnu.

BENCINSKI MOTOR IS 300h

Delovna prostornina (cm3) 2494
Število valjev / ventilov L4 / 16
Najvišja moč (KM pri vrt./min) 181 / 6000
Najvišja moč (kW pri vrt./min) 133 / 6000
Najvišji navor (Nm pri vrt./min) 221 / 4200 - 5400

ELEKTROMOTOR

Tip AC sinhronski s  
permanentnimi magneti

Najvišja moč (KM) 143
Najvišja moč (kW) 105
Najvišji navor (Nm) 300

MENJALNIK

Tip Elektronsko krmiljen 
brezstopenjski samodejni CVT

Pogon Na zadnji kolesi

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA

Skupna moč (KM) 223
Skupna moč (KW) 164

ZMOGLJIVOSTI

Najvišja hitrost (km/h) 200
Pospešek 0-100 km/h (s) 8,3 / 8,41

PORABA GORIVA* (l/100km)

Mestna 4,3 / 4,4 / 4,5 / 4,7²
Izvenmestna 4,4 / 4,4 / 4,5 / 4,8²
Kombinirana 4,2 / 4,3 / 4,3 / 4,6²

EMISIJA CO2* (g/km)

Mestna 100 / 101 / 104 / 110²
Izvenmestna 101 / 103 / 105 / 112²
Kombinirana 97 / 99 / 101 / 107²

MASA** (kg)

Najvišja dovoljena 2130 / 2145¹
Za vožnjo pripravljeno vozilo (min. - max.) 1620 - 1680 / 1620 - 1720¹

PROSTORNINA(l)

Prtljažni prostor (l) 450
Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 66

Vlečne zmogljivosti za priklopnik  
brez naletne zavore  (kg) 750³

Vlečne zmogljivosti za priklopnik z naletno 
zavoro  (kg) 750³

EMISIJSKI STANDARD

Euro Class Euro 6d-TEMP

MERE

Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave.

Za aktualne podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili Lexus ali 
obiščite spletno stran: www.lexus.si



Lexus Ljubljana 
Leskoškova c. 1 (lokacija BTC), 1000 Ljubljana
info@lexus-ljubljana.si
01 200 79 40

©2019 Lexus Slovenija* si pridržuje pravico do sprememb specifikacij in opreme. Določene 
tehnične lastnosti in oprema so lahko predmet lokalnih prilagoditev. Za aktualne podatke se 
obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.
Opomba: avtomobili na fotografijah in njihova opremljenost se lahko razlikujejo od različic 
na lokalnem trgu. Barve vozil se lahko zaradi razlik v tisku nekoliko razlikujejo od dejanskega 
stanja.
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani: www.lexus.si

Skrb za okolje je za znamko Lexus temeljnega pomena. V celotnem življenjskem ciklu 
avtomobila – od oblikovanja, izdelave, distribucije, do prodaje in servisa – skrbimo za 
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Vaš lokalni trgovec vam bo z veseljem posredoval 
več informacij o življenjskem ciklu vozil Lexus.
*Lexus Slovenija predstavlja del podjetja Toyota Motor Europe NV/SA. 
Natisnjeno v Sloveniji, maj 2019.


