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От лансирането на седана LS 400 през 1989 Lexus се превърна в 
синоним на изключително качество и изкусно произведени луксозни 
автомобили. Решени да предложим повече от това, наскоро лансирахме 
ново поколение автомобили - модели, които изпъкват от тълпата и не 
се поддават на общоприетите норми, модели като впечатляващия нов 
компактен кросоувър UX и провокативния, но елегантен бизнес седан ЕS.  
Стъпващ на уникална японска естетика с хармония без компромиси, 
дизайнът на Lexus е по-отличителен и по-характерен от всякога. 
Привличането на вниманието обаче не би било нищо без впечатляващо 
представяне на пътя. Въодушевени от емблематичния суперавтомобил 
Lexus LFA, който лансирахме през 2010, нашите eлитни тестови пилоти 
работиха неуморно, за да определят и да дадат израз на уникалния вкус 
от удоволствието при шофиране. С тези познания, придобити с много 
усилия, подчертахме прецизната и елегантна концепция на всеки Lexus, 
комбинирани с голяма доза адреналин – създавайки въодушевяващо 
ново усещане при шофиране, което започва още щом се доближите до 
автомобил като луксозното купе LC и продължава, докато го шофирате 
и му се наслаждавате.

Не е изненада, че технологиите играят важна роля в нашата работа. 
Ние виждаме иновациите като неспирен процес и сме отдадени на 
идеята да предвиждаме бъдещите нужди и желания. Този подход ни 
доведе до революционни открития в автомобилната сфера като първия 
самозаряден хибрид на света в лицето на RX 400h, а сега и до Multi 
Stage Hybrid, който е в основата на задвижването на LS 500h и LC 500h. 
Въпреки непрекъснатия фокус към бъдещето, ние сме безкрайно горди 
с качеството на изработка от световна класа при нашите автомобили, 
което е съблюдавано от нашите „такуми“ майстори. И накрая, след като 
вече сме ви доставили вашия Lexus, вие ще откриете още нещо – и то е 
наречено „Омотенаши“, това е японска форма на гостоприемство, която 
ни помага неусетно да предвидим вашите нужди.

ВЪОДУШЕВЯВАЩО ПРЕЖИВЯВАНЕ
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Ексклузивен поглед в дизайнерския 
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МАЙСТОРСТВО 
Запознайте се с майсторите, които 
правят впечатляващия Lexus LS
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ХИБРИД

Разберете как Lexus създаде 
технологията на самозарядните 
хибриди и се превърна в лидер 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Посетете най-усъвършенствания 
симулатор за шофиране в света
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CT 

Насладете се безгрижие и лукс в 
първия луксозен компактен хибрид 
на света
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UX
О ткрийте нови хоризонти в 
компактен кросоувър, създаден 
с японски дизайн и японска 
прецизност при изработката
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NX

Дързък дизайн на кросоувър със 
задвижване от следваща генерация 
турбодвигател или с хибридна 
система

20 
RX 
Насладете се на изисканата визия и 
на изискаността на емблематичния 
луксозен SUV, който сега е достъпен 
и в 7-местната версия RX 450h L
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IS 

Открийте увереността за високи 
постижения в този дързък спортен 
седан

24
ES
Изцяло новият бизнес седан, 
осигуряващ водещи за класа 
пространство и лукс
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LS 

Представяне на революционната 
лимузина, флагман на Lexus
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RC 
Спортно купе с впечатляваща визия, 
създадена от „такуми“ майсторите 
на Lexus
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LC 

Оставете вашия отпечат ък в 
спиращо дъха луксозно купе

32
RC F
Привличайте внимание в спортно 
купе, проектирано да ви доставя 
радост

34
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прочетете фактите за вашия нов 
Lexus

СЪДЪРЖАНИЕ
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През последните няколко години Lexus разкри серия 
от нови модели, променящи правилата на играта – като 
компактния кросоувър UX, купето LC и лимузината 
флагман LS. Без съмнение, всички тези автомобили 
демонстрират нашата отдаденост към впечатляващ 
дизайн и поставят високо летвата за бъдещите модели 
на Lexus.

Каква е отправната точка за изключителната естетика 
във визията на вашия нов Lexus? Отговорът се крие в 
4-етажна сграда със стъклена фасада в префектурата 
Аиши в Централна Япония. Тук, съвместно с нашите 
дизайнерски центрове в Калифорния и на Лазурния 
бряг, се създават прототипите и концептуалните модели 
на Lexus. Когато гледате сградата отвън, в първия 
момент не разбирате за какво е предназначена. На пръв 
поглед тя не е по-различна от другите корпоративни 
офиси в близост до нея. Но след като се доближите, 
това, което става ясно, е, че все пак тази сграда би 
могла да изпълнява специална цел: тя е защитена 
от много входове с контролиран достъп, където се 
проверява самоличността на посетителите и след 
учтиво подканване се събират устройства като камери, 
компютри и мобилни телефони.

Вътре в сградата екипи от дизайнери на Lexus, 
специалисти по цветовете и „такуми“ моделисти 
работят в своите кабинети. Тук те разполагат с всичко 
необходимо, за да „изваят“ нашия иновативен и високо 
ценен дизайнерски език L-finesse (L = Leading edge – 
водещ ръб). Дизайнерския хъб на Lexus се състои от 
четири основни съоръжения: залата за експертиза 
на най-горния етаж с тежащ 200 тона подвижен 
покрив за гледане на секретни нови модели на дневна 
светлина; голямата арена и кабината, пресъздаваща 
виртуална реалност, и двете на третия етаж; както и 
фотографското студио на първия етаж. Накратко, този 

ЕКСКЛУЗИВЕН ПОГЛЕД КЪМ ДИЗАЙНЕРСКИЯ ЦЕНТЪР НА LEXUS  
В ЯПОНИЯ

01 CALTY Изследователски 
център по дизайн, Нюпорт Бийч, 
Калифорния

02 ED2, Лазурния бряг, Франция
03 Lexus дизайнерски център, 

провинция Аиши, Япония
04 „Такуми“ занаятчийство при 

компактния кросоувър UX
05 ES F SPORT седан с решетка, 

носеща подписа на Lexus
06 Дръзкият SUV RX 450h позира 

пред елегантния 7-местен 
RX 450h L 

07 Аеродинамичните задни светлини 
при UX се сливат, за да маркират 
уникално визуално присъствие

дизайнерски център е „one-stop shop” за създаването 
на дизайна на изцяло нов Lexus. В тази сграда се 
прави всичко – от груби скици и триизмерни образци 
до модели от глина и почти готови прототипи – така че 
дизайнерите на Lexus могат да изучават еволюцията 
на своите проекти по най-интелигентния и подробен 
възможен начин.

Към тези съоръжения е добавена зона, където 
висококвалифицирани оператори на компютър работят 
заедно с дизайнери по създаването на дигитални 
изображения от първоначални скици, които да се 
използват за вътрешни или медийни презентации. 
Сградата има дори собствено звуково студио за 
композиране на саундтраци към видеоклипове за 
лансиране на нови модели.

„Удобствата тук ни помагат да изучаваме внимателно 
изображенията на всички модели, които разработваме“, 
казва Такеши Танабе, главен проект мениджър в Lexus 
Design Division. „Ние се ограничаваме до почти всички 
области, които се нуждаят от изпипване тук, до момента, 
в който можем да направим истински автомобил 
на базата на окончателни компютърно генерирани 
изображения.“

Сложната технология, разбира се, е неразделна 
част от дейности, но все пак нивото на експертно 
майсторство е винаги очевидно – и абсолютно важно за 
помощта в създаването на крайния продукт. Например 
при създаването на модел: експертите моделисти 
внимателно прилагат своите майсторски щрихи при 
направата на 1:1 модели от глина. Дизайнът се ревизира 
многократно, докато дизайнерите и моделистите бъдат 
доволни от окончателната форма. Това педантично 
внимание към детайла е част от нашата отдаденост 
за създаване на качествени продукти. Без значение 
дали става въпрос за прототип, готов за производство 
автомобил или за концептуален модел, всеки Lexus 
преминава през същия тежък процес, докато достигне 
съвършенство.

„Без значение колко изрядни биха могли да бъдат тези 
комютърно генерирани изображения, опитните ръце на 
нашите „такуми“ моделиери са тези, които определят 
финалния щрих в екстериорния дизайн“, добавя Танабе. 
„В продължение на седмици и месеци тези опитни 
занаятчии извайват модела от глина, използвайки 
наученото в продължение на много години. След това 
заедно с моделиерите ние проверяваме модела и даваме 
обратна връзка, за да предадем по-добре нашите идеи 
и намерения. Самите моделиери са с много творческо 
мислене и често дават стойностни предложения. 
Повтаряме този процес, докато достигнем до форма на 
купето, която задоволява всички заинтересовани страни. 
В този смисъл, нашите автомобили не са просто машини. 
Те съдържат истинска човешка емоция, въодушевление 
и невероятни нива на занаятчийско майсторство.“ Също 
тук, в дизайнерския център, се взимат решенията за това 
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кои автомобили ще влязат в серийно производство или – 
в случай на концептуални модели, кои ще дебютират 
със световна премиера на изложения като тези в 
Женева, Франкфурт или Детройт. „Регулярно Акио 
Тойода и други топмениджъри посещават четвъртия 
етаж, за да взимат важни решения относно това, което е 
постигнато, и кои модели на Lexus ще влязат в серийно 
производство“, добавя с усмивка Танабе.
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ВИЗИЯ  
В ТУНЕЛА
Първото нещо, което впечатлява по отношение на лабораторията за 
аеродинамика на Lexus, е нейният размер. Разположена в рамките на 
нашия изследователски и развоен център в японската префектура Аиши, 
специално изграденият за лабораторията аеродинамичен тунел с височина 
22 м и височина 260 м наподобява огромна пещера. В това съоръжение, 
последен писък на техниката, нашите дизайнери и инженери прекарват 
стотици часове, анализирайки въздушния поток около новия Lexus UX. 
„Най-важната функция на аеродинамичния тунел е да генерира постоянен 
въздушен поток към автомобила, така че да можем да изследваме и 
подобряваме аеродинамиката“, казва Тошиуки Мураяма, мениджър на 
групата за термално управление и аеродинамика. „Когато автомобил като 
новия компактен кросоувър Lexus UX се движи със 100 км/ч, въздушното 
съпротивление влияе на около 70 процента от силите, влияещи на 
представянето на автомобила като цяло. За да направи революция в 
аеродинамиката при този тип кросоувъри, екипът разработи няколко 
решения при дизайна, които са първи в света: малки „перки“ на задните 
светлини помагат за повече стабилност на автомобила при страничен 
вятър, а стъпаловидно оформените калници водят до подобряване 
управлението при завиване. Иновативни нови аеродинамични дизайни на 
алуминиевите джанти - вдъхновени от крилете тип „Gurney“ при болидите 
от F1, са проектирани също и за охлаждане на дисковите спирачки и за 
намаляване на общото аеродинамично съпротивление“, казва Мураяма.

СЪЗДАВАНЕ  
НА НОВ ФЛАГМАН
Представен за първи път на автомобилното изложение в Детройт през 
2018 г., концептуалният Lexus „LF-1 Limitless“ въвежда нов тип луксозен 
автомобил – кросоувър флагман. Комбинирайки върхови характеристики 
с неограничен лукс, Lexus LF-1 Limitless е демонстрация на технологии, 
иновации и най-нов дизайн. Безграничен (от англ. Limitless) по отношение 
на своя потенциал и възможности, този концепт се адаптира към 
разнообразния начин на живот на нашите клиенти. Безгранични са също 
така и възможностите на силовите агрегати. Прототипът LF-1 би могъл да 
бъде задвижван от горивна клетка, самозарядна хибридна система, Рlug-
in хибридна система, бензинов мотор или дори напълно електрически. 
Приблизително до 2025 г. всеки модел на Lexus ще бъде наличен или 
само в електрифицирана версия, или ще разполага с опционална такава. 
Иновативният дух на LF-1 е създаден в CALTY, нашия калифорнийски 
дизайнерски център. Дизайнерският език на кросоувъра почива върху 
проста, но елегантна дизайнерска концепция, наречена „molten katana“. 
Тази дизайнерска концепция слива органичните форми на разтопен метал 
с острите ръбове на традиционен японски меч. „Това е нашата визия за нова 
категория флагман, който подчертава възможностите на кросоувър без 
да се отказва от динамиката и лукса, характерни за най-добрите седани в 
наши дни“, казва Кевин Хънтър, президент на CALTY Design Research Inc.

Като глобален лидер в аеродинамиката, през 2013 Lexus отвори свой собствен 
аеродинамичен тунел от световна величина.

Концепцията LF-1 Limitless слива формите на течен метал с острите ръбове на 
традиционен японски меч.

ПРОЕКТИРАН ЗА БЪДЕЩЕТО, ТЕСТВАН В ЕДИН ОТ  
НАЙ-МОДЕРНИТЕ АЕРОДИНАМИЧНИ ТУНЕЛИ В СВЕТА
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ПРОМЕНИ В  
ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ТАБЛО
Вдъхновена от инструменталното табло на суперавтомобила Lexus LFA, 
централната част на арматурното табло на IS F SPORT се състои от 
тънък 8-инчов дисплей с течни кристали. „Монтирането на дигитален 
оборотомер е идеално при мощни модели като суперавтомобила LFA 
и за гамата F SPORT “, обяснява Наоки Кобаяши, заместник главен 
инженер в Lexus, „защото графичната „стрелка“ на електронния уред 
може да представя работата на двигателя от оборотите на празен ход 
до червената зона от 7000 об/мин далеч по-точно от който и да било 
аналогов оборотомер. Но никой не се е опитал да комбинира това 
с аналогови физически компоненти,  за да изгради инструментален 
клъстер, демонстриращ върхово инженерно съвършенство. Ще ви бъде 
простено, ако сте решили, че оборотомерът няма как да не е дигитален 
просто защото се връзва толкова добре в комбинацията.“ Оформен в 
рамка с монтиран пръстеновиден елемент на екрана, той е с диаметър 
120 милиметра и е разположен в центъра на монитора, като дигиталните 
елементи на уреда се показват от всяка страна. Задвижваният от моторче 
пръстен, действа като външен обръч на уреда и се плъзга встрани, когато 
водачът използва превключвател на волана, за да „извика“ информация 
като оставащ пробег или плейлисти.

РЪЧНА  
ИЗРАБОТКА
Преди да започне работа, екипът по дизайна на LC прекарва цели дни, 
наслаждавайки се на суперавтомобила Lexus LFA по улиците на Лос 
Анджелис и на пистата. След като екипът е получил вдъхновение от LFA, 
става ясно, че новото луксозно купе LC ще има нужда от много специален 
волан. Коджи Сато, главен инженер на LC: „Taкуми“ елитен тестов пилот 
помогна да бъде постигната възможно най-добрата форма на волана. 
Обиколка след обиколка на пистата, проверявайки детайли отново 
и отново, той постоянно усъвършенстваше профила, за да постигне 
идеален елипсовиден захват, който пасва най-добре в ръцете на водача 
при завиване с голямо странично ускорение. С течение на времето той 
създава изключително комплексен чертеж с различни профили за 
всяка секция на волана. Същият интензивен процес е приложен и при 
„перата“ за превключване, за бъдат постигнати перфектното прилягане 
и разположение на ръцете. LC ще бъде произвеждан в завода Мотомаши, 
в който произвеждахме LFA. Всъщност много от майсторите, които са 
работили по този модел, сега участват активно в разработката на новото 
купе. По този начин успяхме да се възползваме от техните знания и опит в 
области като компоненти от въглеродни влакна, кожени изделия и ръчна 
изработка.“

Прототипът за волан при LС e oформен от „такуми“ елитен тестов пилот.При IS F SPORT уредът комбинира върхови технологии и прецизен инженеринг.

КОГАТО ВПЕЧАТЛЯВАЩАТА ТЕХНОЛОГИЯ СЕ 
СРЕЩНЕ С ЯПОНСКА „ТАКУМИ“ ИЗРАБОТКА
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МАЙСТОРСТВО

01 - Кирико стъклени вложки: черпейки идеи 
от традиционното японско нарязано стъкло 
Едо Кирико – което често се представя 
от японския министър-председател и 
престолонаследника на чужди сановници, 
ние разработихме първите в света стъклени 
вложки във вратите за LS.

02 - Магнезиеви инкрустации: вдъхновени 
от бeзсмъртната елегантност на японската 
арфа, при най-модерна технология на 
производство ние използваме леки и 
изключително издръжливи магнезиеви ленти, 
за да подчертаем изящните извивки в таблото 
на LS.

03 - Кожени седалки с „тaкуми“ изработка: 
дизайн, дублиращ оформлението на 
радиаторната решетка на LS в комбинация с 
волан, разработен от нашия „такуми“ елитен 
тестов пилот.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МАЙСТОРИТЕ, КОИТО 
ПРАВЯТ ВПЕЧАТЛЯВАЩИЯ НОВ LEXUS LS
В нашия завод Tахарa в Япония производствената 
линия на LS прилича на балет в перфектно 
изпълнение на дадена хореография. Движенията 
са плавни, методични и внимателни. Използвайки 
всичките си сетива, „такуми“ майсторите с бели 
ръкавици внимателно проверяват автомобила в 
търсене и на най-малките недостатъци.

В бояджийното отделение Кимихиро Сакакибара 
забелязва в обработеното с ръчно шлайфане 
лаково покритие най-дребните несъвършенства, 
които другите производители на автомобили 
могат да пренебрегнат и дори да пропуснат. 
Тази огромна страст произтича от почти 
три десетилетия, прекарани в бояджийното 
отделение. Всяко боядисано купе, минаващо през 
станцията на Сакакибара, получава многобройни 
дигитални проверки и проверки от хора. „Никога 
не можем да спрем да бъдем бдителни. „Нашите 
клиентите оценяват и заслужават красиво и 
трайно качество“, казва той.

Хидея Сегава е главен „Такуми“ майстор 
занаятчия, който отговаря за финалната проверка 
на LS. Той знае наизуст всяка от 30-те хиляди 
части, които влизат в луксозния седан и експертно 
може да проследи всяко скърцане, миризма или 

вибрация до проблемния източник. Той очаква 
същото от своите експерти, които поставят 
всеки идващ от конвейера LS на цялостна серия 
от тестове. Сегава обучава екипа си да задава 
правилните въпроси: автомобилът продължава ли 
да се движи направо, когато сваля ръцете си от 
волана при скорост 100 км/ч? Спира ли, ускорява 
ли и завива ли автомобилът, както трябва? Работи 
ли правилно Системата за предотвратяване на 
сблъсък? Монтирани ли са уплътненията на 
вратите така, че да издържат в рамките на целия 
живот на автомобила? 

И накрая, Тахара не оставя нито един Lexus 
без няколко обиколки на 4-километровата 
тестова писта. Шофьорите прекарват колите 
през калдъръм, бетон и други препятствия, за да 
проверят работата на кормилното управление, 
окачването и вибрациите. Един ключов урок 
от Сегава: „Бъдете добър слушател и се 
запитайте: как звучи един автомобил, докато 
пори въздуха?“, след което добавя: „Разбира се, 
Lexus е създаден да бъде тих. Когато сте вътре, 
ще чувате съвсем малко неща освен вълнуващата 
„нота“, възпроизведена от двигателя.“

01

0203
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МАЙСТОРСТВО

Луксозното купе LC се прави в нашия завод Мотомачи, който беше дом и на 
нашия ръчно изработен суперавтомобил LFA. Самият завод и съоръженията 
са адаптирани за производството на LC, за да осигурят най-високо ниво 
на качество. Много от „такуми“ майсторите и квалифицирани работници, 
работили по LFA, са прехвърлени към проекта на LC, носейки със себе 
си богатство от знания и опит, особено в области като изработка на 
компоненти от въглеродни влакна и направена по поръчка тапицерия. 
За изключително качество зоната за производство на LC е боядисана 
в чисто бяло, така че да бъде създадена релаксираща работна среда, в 
която да можеш да се съсредоточиш.

Тапицерия в кокпита: тук „тaкуми“ уменията могат да бъдат открити в 
прецизните изпипани шевове, благодарение на които кожата остава 
максимално равна, обличайки повърхности със сложни форми. Eфектът 
на обвиване с тапицерия Alcantara® върху панелите на вратите и 
разположението на перфорациите на кожените седалки са други 
отличителни белези на внимание към детайлите при LC.

Облечен в кожа скоростен лост: в LC тази важна точка за контакт с 
водача е изработена с помощта на прецизен метод, благодарение на 
който шевовете са скрити. Металните части са вдлъбнати, така че дланта 
на водача да докосва само кожа. Освен това отделни части на селектора 
на трансмисията се усещат по различен начин: докато горната е гладка и 
мека, задната част, облечена в перфорирана кожа, е по-твърда, създавайки 
специално усещане при всяка смяна на предавка.
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ХИБРИД

САМОЗАРЯДЕН ХИБРИД LEXUS
Самозарядният хибрид Lexus е 
перфектен пример за това как 
Lexus превръща идеи, сравними 
с фантастика, във впечатляваща 
р е а л н о с т :  п р е д в и ж д а й к и 
необходимостта от революция при 
технологията на задвижването, през 
90-те години нашите инженерите 
з а п о ч н а х а  д а  р а з р а б о т в а т 
н е у с е т н а т а  в р ъ з к а  м е ж д у 
бензиновата и електрическата 
мощ. През 2004 г., след близо 
десетилетие на развитие, Lexus 

лансира първия в света луксозен 
самозаряден хибрид. С всички по-
големи компоненти, произведени „у 
дома“, това постоянно еволюиращо 
задвижване е изключително 
интелигентно и гъвкаво. Повечето 
луксозни хибриди по пътищата днес 
са Lexus (доставихме милионния си 
хибрид през 2016 г.), a в момента 
брандът предлага самозарядни 
хибридни модели в цялата си гама, 
включително новия компактен 
кросоувър UX 250h и бизнес 

седана ES 300h със следващо 
поколение хибридна технология 
и технологията Multi Stage Hybrid 
при LC 500h и LS 500h.

90-те години: Lexus започва 
разработка на хибриди.

2002: Lexus тества хибриди с 
горивни клетки и нулеви емисии 
в Япония и САЩ.

2004: Lexus лансира първия 
в света луксозен самозаряден 
хибрид – RX 400h SUV.

2008: Самозарядният хибриден 
седан LS 600h е лансиран със 
седалка с масажна функция 
„шиацу“.

2011:  CT 200h – започват 
продажбите на първия луксозен 
самозаряден компактен хибрид.

2016: Доставeн е милионният 
с а м о з а р я д е н  к о м п а к т е н 
хибрид хибрид Lexus. При 
новия LC 500h е представена 
технологията Multi Stage Hybrid.

2018: Вълнуващия нов кросоувър 
UX  2 5 0 h  д е б ют и р а  н а 
автосалона в Женева.

2018: Представен през април, 
и з ц я л о  н о в и я т  E S  3 0 0 h 
разполага с нашата най-нова 
самозарядна хибридна система 
на Lexus.
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ХИБРИД

ШОФИРАНЕ НА ХИБРИД LEXUS
Всички самозарядни хибриди 
Lexus предлагат лесно шофиране 
и водещи за класа екологични 
показатели. Способни да се 
движат до 50% от времето с нулеви 
емисии в режим EV (от Electric 
Vehicle – електрическо превозно 
средство), те се презареждат в 
движение, което означава, че 
проблеми като включването на 
кабела за зареждане или ниски 
нива на заряд на батерията няма 
да пречат на вашата свобода. 

Редом с уникалното изживяване 
да притежаваш хибрид ще се 
насладите на значителни икономии 
благодарение на по-ниските емисии 
на CO2, намаления разход на гориво 
и текущите разходи – в комбинация 
с данъчните облекчения и високите 
остатъчни стойности.
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ТЕХНОЛОГИЯ

В НАЙ-СЛОЖНИЯ СИМУЛАТОР ЗА ШОФИРАНЕ НА СВЕТА
В сграда с размерите на футболен стадион в 
нашия изследователски блок Хигаши-Фуджи 
близо до планината Фуджи, инженерите на 
Lexus конструираха най-сложния симулатор 
за шофиране в света. Навлизайки дълбоко в 
начина на поведение на водачите в екстремни 
условия, техните сложни симулации взимат под 
внимание разсейване в реалния живот като 
боравене с мобилни телефони, интензивен 
трафик или мъгла.

Такаши Йонекава, инженер на Lexus, който 
помогна за проектирането на симулатора 
от самото начало, обяснява: „Шофьорът, 

автомобилът и околният трафик – това са 
трите ключови елемента за безопасността 
при шофиране.“ Симулаторът за шофиране на 
Lexus обединява тези елементи в контролирана 
среда, в която всяка променлива може да бъде 
изпробвана и измерена.

С външния си вид, наподобяващ космическа 
капсула, белият купол с диаметър около седем 
метра формира сърцето на симулатора за 
шофиране на Lexus. Днес той е дом на големия 
седан LS. Отвътре куполът е покрит с екрани, 
където осем прожектора създават ситуации по 
улиците из градовете, на извънградски пътища 
или по магистралите. И макар че проекциите са 
максимално реалистични, симулаторът действа 
и на другите сетива. За тази цел целият купол се 
премества от масивни хидравлични цилиндри, 
които се наклоняват и въртят, за да симулират 

завиване, изкачване, ускорение и намаляване на 
скоростта. Целият купол също се движи напред 
и назад и настрани по релси, разположени по 
цялата дължина и ширина на сградата.

Звукови записи на шум от двигателя, вибрации 
от пътната настилка и вятъра завършват 
преживяването от виртуалната реалност. 
При необходимост системата дори може да 
симулира скорост до 300 км/ч и резки завои до  
330 градуса.

Абсолютният реализъм на виртуалното 
шофиране е особено очевиден по време 

на тестове, които симулират изключително 
монотонни ситуации на шофиране, при които 
шофьорите имат склонност към умора и 
заспиване. Такахико Мурано, отговарящ за 
организацията на изпитанията, обяснява: „Това 
е тип тестване, който не би било възможно да 
бъде проведен в реалния свят. Данните, събрани 
посредством симулатора, са много полезни, за 
да разберем как реагират шофьорите в трудни 
ситуации.“

Хиляди доброволци вече са „карали“ в 
симулатора, участвайки в широк набор от тестове 
на нови или подобрени функции за безопасност. 
Това са обикновени хора, от 20-годишни до 
пенсионери. Някои от тях използват колите 
си всеки ден; други само от време на време. 
Г-н Мурано отбелязва, че „хората шофираме 
по много различни начини, но нашата цел е да 

ги предпазваме.“ И най-добрият начин да го 
направим е посредством изучаване на истински 
шофьори, като пресъздаваме видяното в нови 
модели Lexus.
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ТЕХНОЛОГИЯ

НАШИЯТ ПИОНЕРСКИ ДУХ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НИЕ ЧЕСТО ПОЕМАМЕ ПО 
ТРУДНИЯ ПЪТ ВМЕСТО ДА ПРИЕМЕМ КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

HEAD-UP ДИСПЛЕЙ
Вдъхновен от технология, разработена първоначално за 
реактивен изтребител, този изключително широк Head-Up 
дисплей е позициониран ненатрапчиво във вашето зрително 
поле и прожектира ключова информация върху предното 
стъкло на вашия Lexus.

LEXUS SAFETY SYSTEM +  
LEXUS SAFETY SYSTEM + A*
Възползвайки се от нашето лидерство в проучванията за 
предотвратяване на инциденти, много модели Lexus сега са 
снабдени с революционната Lexus Safety System + или Lexus 
Safety System + A. Тя включва Системата за предотвратяване 
на сблъсък с разпознаване на пешеходци (Pre-Collision 
System with pedestrian detection); Асистент за следване на 
лентата на движение с предупреждение при криволичене – 
за да ви помогне да поддържате правилната траектория; 
Интелигентен асистент за автоматично управление на 
дългите светлини за по-добра видимост нощем; Асистент 
за разпознаване на пътните знаци и Динамичен адаптивен 
круиз контрол с радар, който регулира вашата скорост 
спрямо скоростта на автомобила отпред.

КОНЦЕПЦИЯТА LS +
Показан за първи път на автомобилното изложение в Токио 
през 2017, концептуалният LS + е създаден в преследване на 
целта за свят без жертви на пътни инциденти. Използвайки 
смел дизайн, този концептуален флагман представя „Lexus 
Integrated Safety Management Concept”, която демонстрира 
нов начин за интегрирано управление на отделните 
функции за безопасност на автомобила и системи, които 
осигуряват по-високо ниво на асистенция на водачите 
във всички ситуации. И така всеки може да се радва на 
безопасна мобилност без да се лишава от удоволствието 
при шофиране, тъй като Lexus разработва автоматизирани 
технологии за управление. Ние се стремим да въведем тези 
„Urban Teammate“ (б.пр. – „съотборник в града“) технологии 
за автоматизирано шофиране по обществени пътища път през 
първата половина на 20-те години на новото хилядолетие.

ТЕХНОЛОГИЯ NANOE®

Награждаваната технология nanoe® изпраща микроскопични 
отрицателно заредени частици в кокпита на вашия Lexus, 
за да пречисти въздуха и да „дезодорира“ седалките. Също 
така частиците оказат приятен хидратиращ ефект върху 
кожата и косата ви.

LEXUS ГОРИВНА КЛЕТКА
Концептуалният флагман Lexus LF-FC бива задвижван от 
високоефективна водородна система с горивна клетка. 
Разработената изцяло от Lexus система не само дава тяга на 
задните колела, но и изпраща мощност към интегрираните в 
предните колела двигатели, осигурявайки 4х4 с впечатляващо 
представяне.
*  При никакви обстоятелства Lexus Safety System + не трябва да се използва като 

заместител на вашите шофьорски умения. Моля, прочетете инструкциите много 
внимателно, преди да започнете работа със системата, и не забравяйте, че водачът 
винаги носи отговорност за безопасността. Подробности за спецификациите и 
оборудването подлежат на промяна в съответствие с местните условия и изисквания. 
Моля, осведомете се допълнително във вашия местен дилър на Lexus. are subject 
to change to suit local conditions and requirements. Please enquire at your local Lexus 
Authorised Retailer.
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ЛУКС И БЕЗГРИЖИЕ 
В ПЪРВИЯ В СВЕТА ЛУКСОЗЕН 
КОМПАКТЕН ХИБРИДЕН МОДЕЛ

01
01 Характерна за Lexus радиаторна решетка, LED фарове
02 Оборудван с 8 еърбега, опционална Система за предотвратяване на 

сблъсък (Pre-Collision System) 
03 Изберете 15”, 16” или 17” алуминиеви джанти
04 Ориентиран към водача кокпит с функция Remote Touch

CT 200h
Maкс. мощност: 136 к.с./100 кВт
Работен обем: 1798 куб.см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 93 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 4,1 л/100 км

CT
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Представяме ви дръзкия нов самозаряден хибрид Lexus CT 200h с характерна радиаторна 
решетка, LED светлини и динамична „стойка“ отзад. Достъпен в набор от впечатляващи нови 
цветове и с 2-цветни комбинации за екстериора, вие можете да създадете вашия любим за града 
външен вид. Автомобилът може да бъде оборудван с модерни технологии като огромен 10,3-инчов 
централен дисплей с Remote Touch, навигация Lexus Premium и аудиосистема Mark Levinson® с  
13 високоговорителя. Lexus Safety System + е част от стандартното оборудване. 

02

03 04

Зад красотата също се крие интелект: в лицето 
на CT 200h Lexus направи един от най-чистите 
за околната среда хибриди, създавани някога, 
с много екологични нововъведения. Например, 
бамбуков фурнир от бързо растящ бамбук 
се предлага като опция за по-точно звуково 

възпроизвеждане и възможност за рециклиране, 
а двете аудиосистеми Panasonic® разполагат с 
диафрагми на високоговорителите от бамбукови 
влакна. Допълнителна иновация са олекотените 
бамбукови отделения в багажника, изработени 
от смола от захарна тръстика.

CT 200h

CT
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01 Насладете се на интериора като командир към ефирния кокпит, фокусиран върху водача 
02  Интуитивен контрол от тъчпад и елегантно изпълнена облегалка за дланите
03  Широка стойка и аеродинамична задна светлина
04 Отличителна за Lexus решетка, оградена от triple-LED фарове

UX 200
Maкс. мощност: 171 к.с./126 кВт
Работен обем: 1987 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 132 г/км*
Разход на гориво, смесен цикъл: от 5,6 л/100 км*

UX 250h
Maкс. мощност: 178 к.с./131 кВт
Работен обем: 1987 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 96 г/км*
Разход на гориво, смесен цикъл: от 4,1 л/100 км*

За изцяло новия кросоувър Lexus 
UX нашият творчески екип се зае с 
премахването на конвенционалните 
граници между екстериорния и 
интериорния дизайн.  Това е 
вдъхновено от традиционните 
японски „енгава“ стаи, които се 
простират отвън границите на 
самите къщи. Тази концепция е най-
видима при седалката на водача, 

където инструменталният клъстер 
сякаш се простира от предното 
стъкло към капака.
Японската тема продължава с 
кожена тапицерия „сашико“, техника 
с шевове, използвана за подсилване 
на костюмите за джудо и кендо и 
опционално оборудване, вдъхновен 
от деликатната хартиена шарка на 
плъзгащи се врати „шоджи“.

01

02 03

UX

Моля, имайте предвид, че представената информация е на база на предварителни данни от производителя и може да бъде 
променяна по всяко време без предупреждение.
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UX 200 UX 250h

ПРЕМИНЕТЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА 
КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ КРОСОУВЪР
Предизвиквайки всичко, минало преди него, новият кросоувър UX 
комбинира дързък градски дизайн с истинска мощ. Освен, че използва 
за задвижването следващо поколение самозарядна хибридна система, 
осигуряваща водеща в класа горивна ефективност и плавно задвижване 
на четирите колела в UX 250h, или усъвършенстван бензинов двигател в 
UX 200, нашите инженери също така направиха много подобрения при 
аеродинамиката. Те включват перки на задните светлини, които съдействат 
за повече стабилност на автомобила при страничен вятър, и стъпаловидно 
оформени арки на калниците за по-добра управляемост в завоите.

04

UX
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За да създадaт острите, но въпреки това 
„флуидни“ линии на NX, дизайнерите на Lexus 
черпят вдъхновение от изтънчената красота 
на блокове излят метал. Други дизайнерски 
акценти са динамичният страничен „kick 
up”детайл и наподобяващият форма на купе 
силует, който обещава, че никога няма да 
остане незабелязан. Кокпитът на предлагания 

като иновативен самозаряден хибрид или 
с динамичен турбобензинов двигател NX е  
по-изискан от всякога. Търсите още по-енергично 
изживяване? Тогава изберете новия NX F SPORT 
с ексклузивната „мрежа“ на решетката, „по-
отзивчиво“ окачване, F SPORT интериор и 
отличителни нови колела.

ДЪРЗЪК ДИЗАЙН НА КРОСОУВЪР, 
КОМБИНИРАН С ТУРБОЗАДВИЖВАНЕ ИЛИ 
ХИБРИДНА СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

01

02

Демонстрирайки най-новото в дизайна на Lexus, 
отпред новият NX разполага с „по-смело“ 
оформена радиаторна решетка със стилни 
привличащи вниманието детайли и по-спортни 
triple LED фарове. Отзад, по-агресивната стойка 
бива подчертана от L-образен мотив на задните 
светлини, включващи динамични „пробягващи“ 
мигачи. По-голямата 10,3-инчова навигация 
Lexus Premium веднага привлича вниманието, 
а ултра прецизните шевове по кожата и фино 
обработеният лост на трансмисията допълват 
усещанията при допир. За ваша безопасност при 
всички модели NX се предлага революционната 
Lexus Safety System +.

NX 300 
Maкс. мощност: 238 к.с./175 кВт
Работен обем: 1998 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 184 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 8,1 л/100 км

NX 300h
Maкс. мощност: 197 к.с./145 кВт
Работен обем: 2494 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 127 г/км*
Разход на гориво, смесен цикъл: от 5,5 л/100 км

NX
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01 Системата Panoramic View Monitor улеснява 
паркирането

02 Смело оформената характерна за Lexus 
радиаторна решетка и LED-фаровете

03 Обгръщащи тялото седалки, волан с ръчно 
направени шевове

04 Осем въздушни възглавници, опционален пакет 
Lexus Safety System +

04

03

NX 300 NX 300h

NX
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ИЗТЪНЧЕНИЯ 
ВЪНШЕН ВИД И ИЗИСКАНОСТ НА 
ЕМБЛЕМАТИЧНИЯ ЛУСКОЗЕН SUV

01

02
Винаги иновативен, винаги пред другите – през 1998 г. Lexus пуска на 
пазара RX - първият SUV, който предлага изтънчеността на луксозен 
седан. Отново разчупвайки стереотипите през 2004 г. предложихме 
на пазара първият в света луксозен хибрид – пионера RX 400h 
SUV. Отново демонстрираме всеотдайността ни да вълнуваме 
потребителите си, сега представяме последния RX модел.

Най-елегантният Lexus, който е излизал от дизайнерското ни студио, 
се отличава с несравнимо ниво на изтънчен лукс като стандарт. 
Всички нива са оборудвани с новаторската технология Lexus Safety 
System, а вие може да избирате между RX 300 турбо бензин или 
RX 450h – самозаряден хибрид. Освен това може да се насладите 
и на елегантност и пространство в новия седем местен RX-450h L.

RX 300
Maкс. мощност: 238 к.с. DIN/175 кВт
Работен обем: 1998 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 185 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 8.1 л/100 км

RX 450h
Maкс. мощност: 313 к.с. DIN/230 кВт
Работен обем: 3456 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 132 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 5.8 л/100 км

RX 450hL
Maкс. мощност: 313 к.с. DIN/230 кВт
Работен обем: 3456 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 136 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 5.9 л/100 км

RX
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04

03

Дизайнерският екип на Lexus е 
особено горд с новата удължена 
версия на RX – RX 450h L. Подобно 
на предходното поколение, RX 
предлага трети ред седалки и по 
този начин позволява да се настанят 

7 души, заобиколени от луксозен 
интериор. „Въпреки, че автомобилът 
е по-дълъг с няколко сантиметра“ 
казва Ген Икеда, „съумяхме да 
запазим грацията и изчистените 
линии на екстериора“.

RX 300 RX 450h RX 450hL

01 Панорамен покрив с плъзгаща стъклена част. 12,3“ Lexus Premium навигация
02 Дръзка Lexus отличителна решетка и интригуващ дизайн тип „плуващ 

покрив“
03 Иновативна система Lexus Safety System, която се предлага като стандарт 
04 Предлагаме елегантния седем-местен Lexus RX 450h L

RX
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ОТКРИЙТЕ УВЕРЕНОСТТА КЪМ ВИСОКИТЕ 
ПОСТИЖЕНИЯ В ТОЗИ СМЕЛ НОВ СПОРТЕН СЕДАН

01 Remote Touch контрол за 10,3-инчовата навигация Lexus Premium
02 Наличен с новаторската система Lexus Safety System +
03 Изваяна „kick-up”линия, избор между 16”, 17” или 18” алуминиеви джанти
04 Издължен силует като при купе, смело оформена характерна за Lexus радиаторна решетка

01

IS 300
Maкс. мощност: 245 к.с./180 кВт
Работен обем: 1998 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 162 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 7,0 л/100 км

IS 300h
Maкс. мощност: 223 к.с./164 кВт
Работен обем: 2494 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 104 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 4,6 л/100 км

IS
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Привличайте повече внимание в IS – спортен 
седан, който комбинира дръзка визия с модерна 
технология, за да осигури усещане за динамика 
при шофиране. След като сте влезли в 
автомобила, шофьорската седалка и воланът 
ще се наместят съгласно вашите персонални 
настройки. Докато релаксирате в изваяните 
около тялото кожени седалки, се наслаждавайте 

на детайли като лазерно гравираните 
дървени вложки и красиво изработените 
облегалки за ръцете. Вие можете да избирате 
между самозарядния хибрид IS 300h или  
IS 300 turbo – като и двете модификации са 
направени в завода Тахара в Япония, с качество, 
проверено от нашите „такуми“ майстори.

02

03

След аеродинамични тестове в нашия огромен 
аеродинамичен тунел в Япония, прототипът на 
IS е предаден на Йошиаки Ито, елитен тестов 
пилот на Lexus, който настройва автомобилите 
подобно на виртуоз музикален инструмент. След 
безброй обиколки на пистите „Фуджи“, „Сузука“ 

и „Аутополис“, той не се отдава на почивка, 
докато не постига перфектния баланс между 
пътя и автомобила. Недостатъчно сцепление 
при завиване? Йошиаки веднага би спрял и би 
направил фина корекция – така че когато вие 
шофирате IS – сцепление ще има.

IS 300 IS 300h

04

IS
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПРОВОКАТИВНА 
ЕЛЕГАНТНОСТ В ИЗЦЯЛО НОВ БИЗНЕС СЕДАН

F алуминиевата декорация в кокпита на моделите 
ES F SPORT е блестящ пример за майсторска 
изработка при Lexus. Вдъхновени от въртеливите 
шарки на остриетата на традиционните японски 
мечове, нашите дизайнери изучаваха как „такуми“ 
майсторите постигат изящното „хадори“ покритие 
на острието. Връщайки се обратно в студиото, 

нашите интериорни дизайнери и майстори се 
подготвят за работа; експериментират с процес, 
наречен „въртеливо полиране“, за да създадат 
подобно покритие на алуминиев лист. Резултатът 
е невероятен - изящната шарка отразява бяла 
и синя светлина, като подчертава динамичния 
характер на новия ES F SPORT.

ES 300h
Maкс. мощност: 218 к.с./160 кВт
Работен обем: 2487 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: от 100 г/км*
Разход на гориво, смесен цикъл: от 4,4 л/100 км*

ES

01

02 04

03

Моля, имайте предвид, че представената информация е на база на предварителни данни от производителя и може да бъде променяна по всяко време без предупреждение.
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Смел и провокативен, нашият изцяло нов самозаряден хибрид ES 300h разбива предразсъдъците 
относно бизнес седаните. Отстрани ще забележите силуета, наподобяващ купе, който отвътре 
предлага простор и лукс на лимузина флагман. Благодарение на напълно новата платформа, 
окачване и кормилно управление, вие се наслаждавате на изтънченото пътно поведение, а 
вашите пътници могат да се отпуснат и да се насладят на акустика от световна класа, постигната 
благодарение на системата Mark Levinson® със 17 говорителя. Задвижван от нашата най-нова 
самозарядна хибридна система и вече наличен във версия F SPORT, ES 300h може да се движи в 
изцяло електрически режим с до 120 км/ч. И може би, най-важното - най-новата система Lexus 
Safety System + е част от стандартното оборудване.

01 Релаксирайте в ориентирания към водача кокпит с 12,3-инчов мултимедиен дисплей, 
контролиран посредством тъчпад

02 F алуминиеви декорации в кокпита, вдъхновени от остриетата на японските мечове
03 Пътниците отзад се наслаждават на почти метър място за краката и на регулируеми 

облегалки на седалките
04 Новият ES e по-нисък, по-широк и по-тънък със силует като при купе
05 19“ алуминиеви джанти подчертават динамичната визия на ES F SPORT

ES 300h

ES

05



LR

Впечатляващо преживяване26

ИНОВАТИВНАТА ЛИМУЗИНА,  
ФЛАГМАН НА LEXUS

01 Наличен във вълнуващата версия F SPORT
02 Органичното оформление на таблото поставя управлението и интерфейса точно където имате нужда 

от тях
03 Шиацу масажни седалки с „такуми“ изработка, аудиосистема Mark Levinson® с 23 високоговорителя
04 Издължен като при купе силует, ковани 20“ алуминиеви джанти, ултраустойчиво на усукване на шаси 

като при Lexus LC

01

02

LS 500
Maкс. мощност: 417 к.с./307 кВт
Работен обем: 3445 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: 223 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: 9,8 л/100 км

LS 500h
Maкс. мощност: 359 к.с./264 кВт
Работен обем: 3456 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: oт 142 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: 6,2 л/100 км

03

LS
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Докато първият LS предефинира стандартите 
за изисканост през 1989 г., петото поколение 
на флагмана на Lexus превръща луксозния 
седан в изцяло нова форма на изкуство. Като 
резултат от петгодишно творческо пътешествие 
се оказват необходими седем модела от глина 
в мащаб 1:1, преди „мускулестата“ форма и 
издълженият силует като при купе да бъдат 

финализирани. Можете да избирате между 
мощен нов 3,5-литров V6 двигател с две 
турбини и 10-степенна Direct Shift трансмисия в  
LS 500, или Multi Stage Hybrid в LS 500h, и 
двете налични със задвижване на всички колела. 
Най-сложният Lexus, създаван някога, включва 
революционни технологични решения като 
най-големия в класа цветен Head-up дисплей 

с висока разделителна способност, който 
създава динамично взаимодействие с околната 
среда – и Система за предовратяване на сблъсък  
Pre-Collision System с активни намеси в 
кормилното управление. За още по-голямо 
емоционално изживяване LS може да бъде 
поръчан и като вълнуващия модел F SPORT.

В д ъх н о в е н  от  я п о н с ка т а  к ул т у р а  н а 
гостоприемство „омотенаши“, когато за пръв път 
докоснете дръжката на вратата, LS автоматично 
се повдига, за да улесни влизането на вас и вашите 
гости. Докато отваряте вратата, страничните 
компоненти в долната част на предната седалка 
се плъзгат встрани, за да ви помогнат да влезете. 

За да ви поддържат свежи, предните седалки с 
28 настройки могат да правят масажи шиацу на 
бедрата и гърба ви, докато пътниците на задната 
седалка се наслаждават на седем шиацу масажни 
програми и на допълнителни нагреватели за 
отпускане на долната част на гърба и раменете.

LS 500 LS 500h

04

LS
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ПЛЕНИТЕЛЕН ДИЗАЙН НА КУПЕ СРЕЩА 
ЛЕГЕНДАРНАТА ЗА LEXUS ИЗТЪНЧЕНОСТ

01 Разработен за изключителен финес при 
шофиране

02 Перфектна спортна позиция зад волана, 
управлявана чрез тъчпад навигация

03 Елегантните линии на купе се съчетават с 
дръзко оформление на характерната за Lexus 
радиаторна решетка

01

02

RC 300h
Работен обем: 2494 куб. см
Engine capacity: 2494 cm3

Емисии CO2, смесен цикъл: oт 142 г/км

RC

Моля, имайте предвид, че представената информация е на база на предварителни данни от производителя и може да бъде променяна по всяко време без предупреждение.
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03

Новият RC 300h се прави в нашия завод в 
Тахара с качество, контролирано от „такуми“ 
майсторите занаятчии на Lexus. С най-малко 
25 години опит всеки от тях е експерт в 
откриването и на най-малките несъвършенства. 
Ще усетите тяхното невероятно умение, когато 
за пръв път докоснете прецизно обработените 
алуминиеви превключватели или изящната кожа. 

Блестящата боя е постигната чрез старателно 
ръчно шлифоване за перфектно изпипване. 
Преди доставката на клиента, „такуми“ майстор 
проверява дали всеки автомобил се движи 
достатъчно прецизно в „тиха стая“, използвайки 
тренирания си слух, както и чувствителен 
микрофон.

Широк, нисък и елегантен, новият Lexus 
RC 300h демонстрира отличителна за Lexus 
радиаторна решетка, тройни LED фарове и 
каросерия с „драматично“ оформени извивки. 
Разработено на най-взискателната писта в света 
Нюрбургринг, красивото спортно купе разполага 

с изключително устойчиво на усукване шаси. 
Това, в комбинация с настройка на окачването 
като за състезания и с новаторска самозарядна 
хибридна мощ, осигурява отлични реакции на 
автомобила в съчетание с удивителна пъргавина 
при завиване. Усъвършенстваните Lexus 

технологии включват тъчпад, аудиосистема Mark 
Levinson® и най-новата Lexus Safety System +. 
За още повече динамика моделите RC 300h 
F SPORT разполагат с адаптивно регулируемо 
окачване и 19-инчови алуминиеви джанти.

RC 300h

RC
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ОСТАВЕТЕ ВАШИЯ ОТПЕЧАТЪК В СПИРАЩО 
ДЪХА ЛУКСОЗНО КУПЕ

LC 500
Maкс. мощност: 464 к.с./341 кВт
Работен обем: 4969 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: 265 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: от 11,6 л/100 км

LC 500h
Maкс. мощност: 359 к.с./264 кВт
Работен обем: 3456 куб. см
Емисии CO2, смесен цикъл: 150 г/км
Разход на гориво, смесен цикъл: oт 6,6 л/100 км

Въпреки че има свободата на белия лист, 
екипът от 4000 дизайнери, инженери и 
техници е изправен пред многобройни 
предизвикателства: как да запази линията на 
покрива като при купе, но в същото време да 
създаде просторен четириместен интериор? 
Как в толкова ниски предница да бъдат 

разположени огромни 21-инчови ковани 
алуминиеви джанти? Влюбени в атлетичния 
силует на LC, инженерите на Lexus прекараха 
месеци в разработка на изключително 
компактно и леко предно окачване, което 
да се побере под ултраниския преден капак..

02

01

LC
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Lexus не оставя нищо на случайността, докато създава луксозното купе LC. Отказвайки 
се от каквито и да било компромиси, на нашите дизайнерите често им отнема месеци 
да изваят една-единствена линия в модела от глина. Същото важи и за технологията под 
съблазнителната каросерия. Вълнуващ за шофиране, LC разполага с допълнително усилено 
шаси с компоненти от въглеродни влакна и алуминий. На пътя шофьорите се наслаждават 
на Lexus Dynamic Handling и на избор между 5-литров V8 в LC 500 или първия в света 
Multi Stage Hybrid в LC 500h. И двата автомобила генерират страхотен звук от двигателя 
и спираща дъха динамика.

01 Задно задвижване, нисък център на тежестта
02 Ориентиран към водача кокпит, Lexus Premium навигация

03 Елегантен преден капак, 21-инчови ковани алуминиеви джанти

03

LC 500 LC 500h

LC
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ПРИВЛИЧАЙТЕ ВНИМАНИЕ В 
СПОРТНО КУПЕ, ПРОЕКТИРАНО  
ДА ВИ ДОСТАВЯ РАДОСТ
Без значение дали на пистата 
или на обикновен път, спортното 
купе RC F осигурява вълнуващи 
изживявания със скорост до 270 
км/ч. Автомобилът е разработен 
в техническия център на Lexus 
в близост до пистата Фуджи 
(нейните най-трудни завои са 
имплементирани в логото на 
марката с буквата „F“) от същия екип, 
който създаде нашия легендарен 
суперавтомобил LFA.  RC F 

използва изключително устойчиво 
на усукване шаси, комбинирано 
с вдъхновена от мотоспорта 
аеродинамика и състезателна 
настройка на окачването. Важното 
обаче е, че това е Lexus. Така че 
ще се насладите на aвтомобил 
с луксозни екстри като кожени 
седалки кожени седалки с ръчно 
направени шевове и съраунд аудио 
от световна класа Марк Levinson® 
Premium със 17 високоговорителя. 02

RC F
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01 Насладете се на диференциал с векторно 
разпределение на тягата за максимален контрол на 
пистата

02 Чувствайте се комфортно в завоите с поддръжката 
на красиво изработените спортни седалки с висока 
облегалка

03 Всеки V8 e настроен от „такуми“ майстор с използване 
на стетоскоп

01

03

RC F
Макс. мощност: 463 к.с./ 341 кВт
Работен обем: 4969 куб.см
0-100 км/ч: 4,5 сек
Макс. скорост: 270 км/ч

RC F е оборудван с най-мощния V8 двигател, 
разработван някога от Lexus. Изпитани 
на изтощителното 24-часово състезание 
на Нюрбургринг, цилиндровата глава на 
5-литровия двигател и други движещи се части 
са проектирани от Yamaha Motorsport, докато 
aсемблирането и финалната настройка се 
правят в Lexus заводa в Тахара. Изпращайки 

мощността към задните колела чрез бърза 
8-степенна автоматична скоростна кутия Sport 
Direct Shift, когато „сваляте“ предавки, RC F ще 
ви накара да почувствате „припукването“ при 
превключване, а диференциалът с векторно 
разпределение на тягата гарантира пъргавина 
и контрол при висока скорост.

RC F
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1 1-вата стойност е височината при ниво CT 200h Eco. 2-рата стойност е височината на всички други нива на CT 200h.
2 1-вата стойност се отнася за покрив с рейки и без антена тип „акулова перка“, 2-рата стойност е приложима при антена тип „акулова перка“
3 Разходът на гориво и стойностите на CO2 се измерват в контролирана среда, в съответствие с изискванията на Директива 80/1268/ЕИО вкл. измененията й относно превозно средство с оборудване по европейски стандарт.
4 1-вата стойност се отнася за ниво IS 300h Eco. 2-рата стойност е за всички други нива на IS 300h.
5 1-вата стойност се отнася за моделите LS, оборудвани с въздушно окачване. 2-рата стойност е за модели с окачване на обикновени пружини.

* “От…“ указва най-ниската стойност, измерена или насочена към най-екологичното ниво. Другите нива ще имат по-високи стойности

Стойностите на разхода на гориво и CO2 се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на Европейски регламент EC 2017/1153 (съгласно изменение по Регламент  
ЕО 2017/1231). За допълнителна информация или ако се интересувате от закупуване на автомобил с европейско оборудване, моля, свържете се с вашия оторизиран вносител на Lexus. 
Разходът на гориво и стойностите на CO2 на вашия автомобил може да се различават от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (като пътни условия, трафик, състояние на автомобила, налягане на 
гумите, монтирано оборудване, товар, брой пътници и т.н.) играят роля за определяне разхода на гориво и CO2-емисиите на автомобила.

** Моля, обърнете внимание: представената информация се основава на предварителните данни на производителя и подлежи на промяна без предупреждение.

Моля, консултирайте се с местния оторизиран дилър на Lexus и/или с www.lexus.eu за допълнителна информация и актуализации.

TECHNICAL DATA

CT UX NX

UX 200** NX 300 FWD (AWD)

Макс. системна мощност (к.с./кВт) 171 / 126 238 / 175

Цилиндри/работен обем (куб.см) ред. 4 / 1987 ред. 4 / 1998

Макс. мощност (к.с./кВт при об/мин) 171 / 126 @ 6600 238 / 175 @ 5200 - 5600

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 205 @ 4800 350 @ 1650 - 4000

Макс. скорост (км/ч) 190 200

0-100 км/ч 9,2 7,3 (7,1)

Емисии СО2* (г/км, смесен цикъл) от 132 oт 184 (от 192)

Разход на гориво*  
(л/100 км, смесен цикъл)

от 5,6 от 8,1 (от 8,4)

Евро клас Eврo 6d Eврo 6d-TEMP

Дължина (мм) 4495 4640

Ширина (мм) (без огледала) 1840 1845

Височина (мм) 1520/15402 1645

Междуосие (мм) 2640 2660

CT 200h UX 250h FWD (AWD)** NX 300h FWD (AWD)

Макс. системна мощност (к.с./кВт) 136 / 100 178 / 131 197 / 145

Цилиндри/работен обем (куб.см) ред. 4 / 1798 ред. 4 / 1987 ред. 4 / 2494

Макс. мощност (к.с./кВт при об/мин) 99 / 73 @ 5200 152 / 112 @ 6000 155 / 114 @ 5700

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 142 @ 2800 - 4400 190 @ 4400 - 5200 210 @ 4200 - 4400

Макс. скорост (км/ч) 180 177 180

0-100 км/ч 10,3 8,5 (8,7) 9.2

Емисии СО2* (г/км, смесен цикъл) oт 93 oт 96 (от 106) от 127 (от 130)

Разход на гориво*  
(л/100 км, смесен цикъл)

от 4,1 от 4,1 (от 4,5) от 5.5 (от 5.7)

Евро клас Eврo 6d-TEMP Eврo 6d Euro 6c

Дължина (мм) 4355 4495 4640

Ширина (мм) (без огледала) 1765 1840 1845

Височина (мм) 1445 / 14551 1520 / 15402 1645

Междуосие (мм) 2600 2640 2660
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TECHNICAL DATA

RX IS ES LS

RX 300 FWD (AWD) IS 300 LS 500

238 / 175 245 / 180 417 / 307

ред. 4 / 1998 ред. 4 / 1998 V6 / 3445

238 / 175 @ 5200 - 5600 245 / 180 @ 5800 417 / 307 @ 5200

350 @ 1650 - 4000 350 @ 1650 - 4400 600 @ 1600 - 4800

200 250

9,2 (9,5) 7,0 4.9

от 185 (от 193) от 1623 223

от 8,1 (от 8,5) от 7,03 9.8

Eврo 6d-TEMP Eврo 6d- Euro 6d-TEMP с OBD

4890 4680 5235

1895 1810 1900

1690 1430 1460 / 14705

2790 2800 3125

RX 450h (RX 450hL) IS 300h ES 300h** LS 500h RWD (AWD)

313 / 230 245 / 180 218 / 160 359 / 264

V6 / 3456 ред. 4 / 1998 ред 4/ 2487 V6 / 3456

262 / 193 @ 6000 245 / 180 @ 5800 178 / 131 @ 5700 299 / 220 @ 6600

335 @ 4600 350 @ 1650-4600 221 @ 3600 - 5200 350 @ 5100

200 (180) 230 180 250

7,7 (8,0) 7,0 8.9 5.4 (5.5)

от 132 (от 136) от 1623 от 100 от 142 (от 152)

от 5,8 (от 5,9) от 7,03 от 4.4 от 6.2 (от 6.7)

Eврo 6d-TEMP Eврo 6d-TEMP-EVAP Eврo 6d-TEMP Eврo 6d-TEMP с OBD

4890 (5000) 4680 4975 5235

1895 1810 1865 1900

1685 (1700) 1430 1445 450 / 1460 (1460 / 1470)5

2790 2800 2870 3125
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Стойностите на разхода на гориво и CO2 се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на Европейски регламент EC 2017/1153 (съгласно изменение по Регламент ЕО 
2017/1231). Разходът на гориво и стойностите на CO2 на вашия автомобил може да се различават от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (като пътни условия, трафик, състояние на автомобила, 
налягане на гумите, монтирано оборудване, товар, брой пътници и т.н.) играят роля за определяне разхода на гориво и CO2-емисиите на автомобила..

* “От…“ указва най-ниската стойност, измерена или насочена към най-екологичното ниво. Другите нива ще имат по-високи стойности.
** Моля, обърнете внимание: представената информация се основава на предварителните данни на производителя и подлежи на промяна без предупреждение.

Моля, консултирайте се с местния оторизиран дилър на Lexus и/или с www.lexus.eu за допълнителна информация и актуализации.

TECHNICAL DATA

RC LC RC F

LC 500 RC F**

Макс. системна мощност (к.с./кВт) 464 / 341 463 / 341

Цилиндри/работен обем (куб.см) V8 / 4969 V8 / 4969

Макс. мощност (к.с./кВт при об/мин) 464 / 341 @ 7100 463 / 341 @ 7100

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 530 @ 4800 520 @ 4800

Макс. скорост (км/ч) 270 270

0-100 км/ч 4,7 4.5

Емисии СО2* (г/км, смесен цикъл) от 265 258

Разход на гориво*  
(л/100 км, смесен цикъл)

от 11,6 11.3

Евро клас Eврo 6d-EVAP Euro 6d-TEMP

Дължина (мм) 4770 4705

Ширина (мм) (без огледала) 1920 1845

Височина (мм) 1345 1390

Междуосие (мм) 2870 2730

RC 300h** LC 500h

Макс. системна мощност (к.с./кВт) 223 / 16 464 / 341

Цилиндри/работен обем (куб.см) ред.4/2494 V8 / 4969

Макс. мощност (к.с./кВт при об/мин) 181 / 133 @ 6000 464 / 341 @ 7100

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 221 @ 4200 - 5400 530 @ 4800

Макс. скорост (км/ч) 190 270

0-100 км/ч 8,6 4,7

Емисии СО2* (г/км, смесен цикъл) от 114 от 265

Разход на гориво*  
(л/100 км, смесен цикъл)

н.д. от 11,6

Евро клас Eврo 6 OBD-TEMP-EVAP Eврo 6d-EVAP

Дължина (мм) 4700 4770

Ширина (мм) (без огледала) 1840 1920

Височина (мм) 1395 1345

Междуосие (мм) 2730 2870
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През целия живот на вашия автомобил ние ще работим, 
за да ви осигурим изключително лично изживяване, 
включващо ненадминато обслужване и безупречна 
поддръжка – всичко, което е необходимо за гарантиране 
на пълно удовлетворение и спокойствие. Когато 
посещавате нашите автосалони, ние се стремим да 
предвидим всяка ваша нужда, както и да предоставим 
на ваше разположение максимални удобства, за 
да се насладите на уютна и спокойна атмосфера.  
В модерния салон на Lexus може да следите новините, 
да сърфирате в Интернет или да се наслаждавате на 
освежаващи напитки. Докато вие се наслаждавате в 
приятна обстановка, техниците на Lexus ще работят 
прецизно и ефективно, за да върнат автомобила ви 
отново на пътя, така че това да отнеме минимално 
време от вашия ден.

THE LEXUS EXPERIENCE
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НАШАТА ЦЕЛ Е ДА СЕ ОТНЕСЕМ С ВСЕКИ 
КЛИЕНТ СЯКАШ ТОЙ Е ГОСТ В НАШИЯ ДОМ
От излизането на първия модел Lexus, ние 
винаги се стремим да надминем очакванията на 
нашите клиенти. Доказателството, че се целим 
да се отнасяме с всеки клиент сякаш той е гост в 
нашия дом, са множеството награди. Но кои други 
фактори допринасят за несравнимото ниво на 
обслужване на клиентите? Отговорът се крие в 
нашето японско наследство и в една-единствена 
дума: „Омотенаши“.

Омотенаши се превежда от японски език като 
„гостоприемство и учтиво обслужване“. Въпреки 
това, Омотенаши е много повече от отлично 
обслужване; това е древно японско понятие, 
което описва способността да се предвидят 

нуждите на другия дори още преди те да са 
възникнали.

Омотенаши е начин на живот и мислене на 
всеки служител на Lexus. От съществено 
значение е, че концепцията за омотенаши влияе 
на дизайна и инженеринга на автомобили като 
новия луксозен седан LS. Това е физическата 
форма на омотенаши. Например, новият модел 
LS се повдига автоматично, за да ви помогне да 
се качите, а задните подглавници се прибират, 
докато се движите на заден ход, което осигурява 
на водача по-добра видимост назад.

.

THE LEXUS EXPERIENCE
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За допълнителна информация, моля, посетете нашия уебсайт: www.lexus.bg

Грижата за околната среда е приоритет за Lexus. Взимаме много мерки, за да гарантираме, че 
по време на жизнените цикли на нашите автомобили (от проектирането през производството, 
дистрибуцията, продажбите и обслужването до края на живота им) тяхното влияние върху околната 
среда е сведено до минимум. Вашият дилър с радост ще предостави повече информация за 
изискванията по отношение на края на жизнения цикъл на автомобилите.

* Lexus България е подразделение на Lexus Европа и Toyota Motor Europe NV / SA.

Повече за Lexus:: 
lexus.bg


