
ГАМАТА НА LEXUS



Модел Задвижваща 
технология

Двигател
Цилиндри/

Клапани

Двигател
Работен 

обем

Максимална 
мощност

Ускорение
0-100 км/ч

Среден 
разход

на гориво

Средни 
емиисии 

CO2

Код на модела Крайна цена Месечна 
лизингова 

вноска*
(Финансов 

лизинг)

Месечна 
лизингова 

вноска*
(Оперативен 

лизинг)

Цвят металик

Безплатен за 
всички модели

(без CT)

6 години /
100 000 км

Безплатно 
обслужване за

хибридните 
модели

10 години /

Безплатна 
грижа за

хибридната 
батерия

см3 к.с. сек. л / 100 км г / км лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС

ФИНАНСОВ 
ЛИЗИНГ

ОПЕРАТИВЕН 
ЛИЗИНГ

CT 200h

CT 200h Пълен Хибрид Предни / E-CVT L4 / 16 1798 136 10.3 3.8 88 C563EL0200 Executive (Стандартно) 67 900 лв. 67 900 лв. 534 лв 773 лв

1 290 лв.
(металик)
1 990 лв.
(двутонов 
металик)

Стандартно
Безплатно
(3 885 лв)

Безплатно
(1 645 лв.)

IS 300h

IS 300h Пълен Хибрид Задни / E-CVT L4 / 16 2494 223 8.4 4.3 101 SHSL1EL0500 Executive (Стандартно) 84 950 лв. 84 950 лв. 668 лв 968 лв

SHSL1XL0500 Пакет Executive Plus +11 950 лв. 96 900 лв. +94 лв. +136 лв.

SHSL1LL0600 Пакет Luxury +24 950 лв. 109 900 лв. +196 лв. +284 лв.

RC 300h

RC 300h Пълен Хибрид Задни / E-CVT L4 / 16 2494 223 8.6 4.9 113 6HCL1EL0300 Executive (Стандартно) 104 950 лв. 104 950 лв. 826 лв 1 195 лв

6HCL1SL0300 Пакет F Sport Premium +14 950 лв. 119 900 лв. +118 лв. +170 лв.

RC F

RC F Бензин Задни / 8 A/T V8 / 32 4969 477 4.5 10.8 251 6C8FEL0200 Executive (Стандартно) 156 950 лв. 156 950 лв. 1 235 лв 1 788 лв

6C8FLL0200 Пакет Luxury +22 950 лв. 179 900 лв. +181 лв. +261 лв.

6C8FCL0200 Пакет Carbon +32 950 лв. 189 900 лв. +259 лв. +375 лв.

LC 500h

LC 500h Пълен Хибрид V6 / 24 3456 359 5.0 6.4 145 MHCV0LL0100 Luxury (Стандартно) 195 950 лв. 195 950 лв. 1 542 лв 2 232 лв

MHCV0SL0100 Пакет Sport +13 950 лв. 209 900 лв. +110 лв. +159 лв.

MHCV0UL0100 Пакет Sport Premium +29 950 лв. 225 900 лв. +236 лв. +341 лв.

LC 500

LC 500 Бензин Задни / 10 A/T V8 / 32 4969 477 4.7 11.5 263 MCV5LL0100 Luxury (Стандартно) 195 950 лв. 195 950 лв. 1 542 лв 2 232 лв

MCV5SL0100 Пакет Sport +13 950 лв. 209 900 лв. +110 лв. +159 лв.

MCV5UL0100 Пакет Sport Premium +29 950 лв. 225 900 лв. +236 лв. +341 лв.

LS 500h

LS 500h Пълен Хибрид V6 / 24 3456 359 5.5 7.0 158 LHSVBEL0400 Executive (Стандартно) 193 950 лв. 193 950 лв. 1 526 лв 2 209 лв

LHSVBSL0400 Пакет F Sport Premium +25 950 лв. 219 900 лв. +204 лв. +296 лв.

LHSVBXL0400 Пакет President Wood White +70 950 лв. 264 900 лв. +558 лв. +808 лв.

LHSVBML0400 Пакет President Wood Black +70 950 лв. 264 900 лв. +558 лв. +808 лв.

LHSVBNL0400 Пакет President Wood L-Aniline +74 950 лв. 268 900 лв. +590 лв. +854 лв.

LHSVBYL0400 Пакет President Crystal +95 950 лв. 289 900 лв. +755 лв. +1 093 лв.

LS 500

LS 500 Турбо Бензин AWD / 10 A/T V6 / 24 3444 417 4.9 9.9 225 LS8YEL0400 Executive (Стандартно) 208 950 лв. 208 950 лв. 1 644 лв 2 380 лв

LS8YSL0400 Пакет F Sport Premium +24 950 лв. 233 900 лв. +196 лв. +284 лв.

LS8YML0400 Пакет President Wood Black +61 950 лв. 270 900 лв. +487 лв. +706 лв.

LS8YNL0400 Пакет President Wood L-Aniline +65 950 лв. 274 900 лв. +519 лв. +751 лв.

Задни / Multi 
Stage Hybrid Безплатно

(6 372 лв.)
Безплатно
(1 645 лв.)

Безплатен
(2 300 лв.)

AWD / Multi 
Stage Hybrid

Безплатен
(2 300 лв.)

Стандартно
Безплатно
(7 373 лв.)

Безплатно
(1 645 лв.)

Безплатен
(2 300 лв.)

Стандартно

Стандартно

Безплатен
(2 300 лв.)

Стандартно

Безплатен
(1 750 лв.)

Стандартно

Безплатен
(1 750 лв.)

Стандартно
Безплатно
(5 347 лв.)

Безплатно
(1 645 лв.)

Задвижващи 
колела  /

Тип трансмисия

Ниво на
оборудване

Стандартно/
Допълнително

Цена на
оборудване

Стандартно/
Допълнително

6 години /
200 000 км

Комплексна 
гаранция и 
заместващ 
автомобил

Безплатен
(1 750 лв.)

Стандартно
Безплатно
(5 356 лв.)

Безплатно
(1 645 лв.)

Тойота Балканс ЕООД, София, бул. Цариградско шосе 149, тел.: 0800 15 111, www.lexus-bulgaria.bg 1/2



Модел Задвижваща 
технология

Двигател
Цилиндри/

Клапани

Двигател
Работен 

обем

Максимална 
мощност

Ускорение
0-100 км/ч

Среден 
разход

на гориво

Средни 
емиисии 

CO2

Код на модела Крайна цена Месечна 
лизингова 

вноска*
(Финансов 

лизинг)

Месечна 
лизингова 

вноска*
(Оперативен 

лизинг)

Цвят металик

Безплатен за 
всички модели

(без CT)

6 години /
100 000 км

Безплатно 
обслужване за

хибридните 
модели

10 години /

Безплатна 
грижа за

хибридната 
батерия

см3 к.с. сек. л / 100 км г / км лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС лв с ДДС

ФИНАНСОВ 
ЛИЗИНГ

ОПЕРАТИВЕН 
ЛИЗИНГ

NX 300h

NX 300h Пълен Хибрид Предни / E-CVT L4 / 16 2494 197 9.2 5.0 116 NH5L2BL0300 Business FWD (Стандартно) 84 950 лв. 84 950 лв. 668 лв 968 лв

NX 300h Пълен Хибрид AWD / E-CVT L4 / 16 2494 197 9.2 5.1 117 NH5L6BL0300 Business AWD (Стандартно) 89 950 лв. 89 950 лв. 708 лв 1 024 лв

NH5L6NL0300 Пакет Business Plus +4 950 лв. 94 900 лв. +39 лв. +56 лв.

NH5L6XL0300 Пакет Executive Plus +19 950 лв. 109 900 лв. +157 лв. +227 лв.

NH5L6FL0300 Пакет F Sport +19 950 лв. 109 900 лв. +157 лв. +227 лв.

NH5L6LL0300 Пакет Luxury +34 950 лв. 124 900 лв. +275 лв. +398 лв.

NX 300

NX 300 Турбо Бензин AWD / 6 A/T L4 / 16 1998 238 7.1 7.9 183 N58XBL0300 Business AWD (Стандартно) 89 950 лв. 89 950 лв. 708 лв 1 024 лв

N58XXL0300 Пакет Executive Plus +19 950 лв. 109 900 лв. +157 лв. +227 лв.

N58XFL0300 Пакет F Sport +19 950 лв. 109 900 лв. +157 лв. +227 лв.

N58XLL0300 Пакет Luxury +34 950 лв. 124 900 лв. +275 лв. +398 лв.

RX 450h

RX 450h Пълен Хибрид AWD / E-CVT V6 / 24 3456 313 7.7 5.3 122 XH5V4BL0400 Business (Стандартно) 119 950 лв. 119 950 лв. 944 лв 1 366 лв

XH5V4XL0400 Пакет Executive Plus +15 950 лв. 135 900 лв. +125 лв. +182 лв.

XH5V4SL0400 Пакет F Sport +27 950 лв. 147 900 лв. +220 лв. +318 лв.

XH5V4UL0400 Пакет F Sport Premium +42 950 лв. 162 900 лв. +338 лв. +489 лв.

XH5V4LL0400 Пакет Luxury +44 950 лв. 164 900 лв. +354 лв. +512 лв.

XH5V4CL0400 Пакет Luxury Sunroof +44 950 лв. 164 900 лв. +354 лв. +512 лв.

RX 450h L (7 места)

RX 450h L Пълен Хибрид AWD / E-CVT V6 / 24 3456 313 8.0 5.9 136 XH7V4XL0400 Executive Plus (Стандартно) 141 900 лв. 141 900 лв. 1 116 лв 1 616 лв

XH7V4CL0400 Пакет Luxury Sunroof +28 000 лв. 169 900 лв. +220 лв. +319 лв.

RX 300
RX 300 Турбо Бензин AWD / 6 A/T L4 / 16 1998 238 9.5 7.9 184 X58XBL0400 Business (Стандартно) 102 950 лв. 102 950 лв. 810 лв 1 173 лв

X58XXL0400 Пакет Executive Plus +14 950 лв. 117 900 лв. +118 лв. +170 лв.

X58XSL0400 Пакет F Sport +29 950 лв. 132 900 лв. +236 лв. +341 лв.

X58XUL0400 Пакет F Sport Premium +39 950 лв. 142 900 лв. +314 лв. +455 лв.

X58XLL0400 Пакет Luxury +44 950 лв. 147 900 лв. +354 лв. +512 лв.

Безплатен
(2 000 лв.)

Стандартно

Безплатен
(2 000 лв.)

Стандартно
Безплатно
(5 855 лв.)

Безплатно
(1 645 лв.)

Безплатен
(1 830 лв.)

Стандартно
Безплатно
(4 487 лв.)

Безплатно
(1 645 лв.)

Задвижващи 
колела  /

Тип трансмисия

Ниво на
оборудване

Стандартно/
Допълнително

Цена на
оборудване

Стандартно/
Допълнително

6 години /
200 000 км

Комплексна 
гаранция и 
заместващ 
автомобил

Безплатен
(2 000 лв.)

Стандартно
Безплатно
(5 855 лв.)

Безплатно
(1 645 лв.)

Цените са валидни от 01.05.2018 г. Посочените цени са определени в лева и са валидни при фиксиран курс 1,95583 лева за 1 Евро. 
Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги Lexus. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен 
случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите Lexus. Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените 
търговци и сервизи на Lexus в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите Lexus с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга Lexus на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния 
клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Lexus. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

* Важи за юридически лица. Примерна симулация за месечните вноски с Lexus Premium Leasing:
- ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ: Ориентировъчна, средна, месечна лизингова вноска, изчислена за срок 5 години, при годишен лихвен процент 2.82%, авансово плащане 20% и остатъчна стойност 40%, гарантирана при годишен пробег 15 000 км. 
- ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ: Ориентировъчна, средна, месечна вноска, изчислена за срок 5 години, депозит 20% (възстановява се в края на периода) и остатъчна стойност 40%, гарантирана при годишен пробег 15 000 км. 
За конкретна оферта и повече информация, моля свържете се с Автосалон Lexus София на 0800 15 111 или посетете www.lexus-bulgaria.bg.`
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Изумително Преживяване02

От премиерата на седана LS 400 през 1989, Lexus се превърна 
в синоним на изключително качество и съвършено изтънчен лукс. 
Решени да предложим повече от това, наскоро ние представихме ново 
поколение автомобили: Автомобили, които се отличават от множеството 
и противоречат на стандарта. Модели като изумителния нов флагман  
LS - представен по време на Автомобилното изложение в Детройт 2017 -  
и поразителните кросоувъри NX и RX. Създаден въз основа на уникалната 
и безкомпромисна японска естетика на хармонията, дизайнът на Lexus е 
по-отличителен и изтънчен от всякога. 

И въпреки това, привличащият погледи дизайн не би означавал нищо без 
спираща дъха динамика. Вдъхновени от суперавтомобила Lexus LFA, 
който бе представен през 2010г., нашите майстори-пилоти работиха 
неуморно, за да открият и предадат неповторимото усещане при шофиране. 
Със знанията, придобити с неуморен труд и безкрайни тестове, ние 
подобрихме прецизната и елегантна природа на всеки Lexus с премерена 
доза адреналин, създавайки спиращо дъха усещане зад волана, което 
започва в момента, в който доближите автомобил като луксозното купе 
LC и продължава с неговото шофиране и притежание.

Няма изненада, че технологиите играят огромна роля в нашата работа. 
Ние разглеждаме иновацията като един безкраен процес и сме посветени 
в посрещането на бъдещи нужди и очаквания. Този подход доведе до 
безпрецедентни нововъведения, като първия в света луксозен пълен 
хибрид през 2004 - RX 400h, а наскоро представихме Multi Stage Hybrid 
система, която задвижва новите LS 500h и LC 500h. Въпреки нашия фокус 
върху бъдещето, ние сме изключително горди от световното качество на 
нашите автомобили, гарантирано от нашите майстори-занаятчии ‘Takumi’.  
И накрая, след като сме доставили вашия Lexus, вие ще откриете още нещо -  
нарича се ‘Omotenashi’, което е японската дума за гостоприемството, 
което ни позволява да предвидим и отговорим на вашите нужди до  
най-дребния детайл.

ИЗУМИТЕЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
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04
ДИЗАЙН

Ексклузивен поглед в 
Дизайнерския център на  
Lexus в Япония 

08
МАЙСТОРСКА ИЗРАБОТКА 
Запознайте се със занаятчиите, 
които създадоха удивителния  
нов Lexus LS  

10
ХИБРИД

Научете как Lexus изобрети и 
продължава да бъде лидер в 
хибридната технология

12
ТЕХНОЛОГИИ
В най-модерния в света симулатор 
за шофиране

14
F SPORT

Настроени от нашите  
‘Майстори-пилоти’, които 
създадоха суперавтомобила LFA, 
купето RC F и седана GS F

16
ДИНАМИКА
Пилотът на Lexus RC F GT 500, 
Джеймс Роситър, разказва за 
значението на екипната работа  
в неговото състезание за победа

20 
CT 

Изпитайте достъпния лукс 
в първия в света компактен 
луксозен хибрид

22 
NX
Поразяващ кросоувър дизайн, 
задвижван от следващо 
поколение турбо-бензинов или 
хибриден двигател

24 
RX 

Насладете се на изтънчената 
визия и съвършенство в този 
легендарен луксозен SUV 

26
IS 
Открийте увереността от 
шофиране в този нов и смел 
спортен седан

28
GS 

Изпитан над 1.6 милиона километра, 
за да се гарантира първокласно 
управление и изтънченост

30
LS 
Представяме иновативния нов 
флагман на Lexus 

32 
RC 

Завладяващ купе дизайн среща 
легендарната Lexus изтънченост 

34
LC 
Оставете вашата следа със 
спиращото дъха луксозно купе

36
RC F

Привлечете вниманието в 
спортно купе, създадено за силни 
усещания

38
GS F
Създаден да предостави 
вълнуващо и същевременно 
луксозно усещане зад волана

40
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Научете фактите за вашия нов 
Lexus

44
ПРЕЖИВЯВАНЕТО LEXUS
Научете повече за Lexus 5 Star 
Services и отношението ни към 
всеки клиент като гост в нашия 
собствен дом          

46
ГРАДСКО ВДЪХНОВЕНИЕ
Посетете Токио, Седмицата на 
модата в Милано и Барселона  
с Lexus

СЪДЪРЖАНИЕ
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ДИЗАЙН

През последните няколко години Lexus представи 
променящи играта нови модели, сред които RX SUV, 
LC купе и флагмана LS. Без съмнение, всички тези 
автомобили представят нашата посветеност в създаване 
на изумителен дизайн и поставят високо летвата за 
бъдещите модели на марката.

Къде се поставя началото на визуалната естетика на 
всеки нов Lexus? Отговорът се крие в четириетажна 
сграда, намираща се в префектура Аичи, Централна 
Япония. Тук, в съвместна работа с нашите дизайнерски 
студиа в Калифорния и Лазурния бряг, прототипите 
и концептуалните модели на Lexus виждат бял свят 
за първи път. Външната визия на сградата не загатва 
целите, за които се използва. На пръв поглед, тя е 
анонимна, като всяка една бизнес сграда в обкръжението.  
Но когато човек я приближи, детайли в нея подсказват, 
че вероятно тя се използва за специални цели: достъпът 
се контролира строго от множество охранявани входове, 
а посетителите се проверяват щателно за записващи 
устройства, като камери, компютри и мобилни телефони.

Във вътрешността на сградата, екипите от дизайнери 
на Lexus, специалисти по цветови решения и майстори 
‘Takumi’ работят в своите студиа. Тук те разполагат 
с всички необходими средства да служат на нашия 
иновативен и високо ценен ‘L-finesse’ дизайнерски 
език. Дизайнерският хъб се състои от четири големи 
отделения: Залата за тестове на последния етаж, 
оборудван с 200-тонен подвижен, отваряем покрив, 
който служи за детайлно изследване под естествена 
светлина на най-новите, строго секретни модели; 
пълноразмерна театрална зала и кабина за виртуална 
реалност на третия етаж; и фотографското студио 
на партера. Накратко, този дизайнерски център е 
всичко необходимо за проектиране на един нов Lexus.  
От грубите скици и триизмерни компютърни 
изображения до глинени модели и предпроизводствени 

ЕКСКЛУЗИВЕН ПОГЛЕД В ДИЗАЙНЕРСКИЯ ЦЕНТЪР НА LEXUS В ЯПОНИЯ

01 CALTY Design Research, Нюпорт 
Бийч, Калифорния

02 ED2, Лазурен бряг, Франция
03 Lexus Design Centre, Префектура 

Аичи, Япония
04 Извайване на глинения модел  

LF-LC в CALTY Design Research
05 Флагмана LS с отличителната 

вретеновидна решетка на Lexus
06 Дизайнерите създадоха 

интригуващия преливащ таван на 
новия RX

07 Стоповете на LC са вдъхновени от 
дюзите на реактивните самолети

прототипи, всички те са разработени в тази сграда,  
за да имат възможност дизайнерите на Lexus да тестват 
и оценяват напредъка на техните проекти по най-
интелигентния и детайлен начин.

В допълнение към тези зали, в сградата има и място, 
където висококвалифицирани компютърни специалисти 
работят рамо до рамо с дизайнерите, за да създават 
дигитални изображения от първоначалните скици, които 
се използват за вътрешни или медийни презентации. 
Сградата дори притежава и собствено записно студио, 
в което се композира музиката за премиерата на модела.

“Цялото това оборудване ни помага да изследваме в 
детайли всички модели, които развиваме”, казва Такеши 
Танабе, главен мениджър на Lexus Design Devision.  
“Тук рафинираме всеки аспект, всяка област на 
автомобила, която се нуждае от намеса до степен, в 
която можем да създадем реален автомобил въз основа 
на компютърно генерираните изображения.”

Модерните технологии, разбира се, са неделима 
част от нашите дейности, но експертната изработка е 
видима във всеки детайл и е от изключителна важност в 
създаването на финалния продукт. Вземете, например, 
изработването на модела: Майсторите по моделите  
внимателно прилагат техните майсторски техники, за 
да завършат пълноразмерния глинен модел. Дизайнът 
се проверява многократно, докато и дизайнери, и 
майсторите по моделите не останат напълно доволни 
от финалните форми. Това педантично внимание към 
детайла е част от нашата посветеност в създаване на 
продукти от най-високо качество. Независимо дали 
е прототип, производствен или концептуален модел, 
всеки Lexus минава през този дълъг процес, докато не 
постигне пълно съвършенство.

“Независимо колко безпогрешен изглежда компютърно 
генерирания образ, всичко опира до опитните две ръце 
на нашите ‘Takumi’ майстори по моделите, които нанасят  
завършващите шрихи на екстериорния дизайн,” добавя 
Танабе. “Седмици и месеци тези опитни скулптори 
оформят глинения модел, използвайки дългогодишно 
трупаните знания. После ние изследваме модела 
заедно с ‘Takumi’ и връщаме обратна връзка, за да 
споделим нашите идеи и намерения. Майсторите, от 
своя страна, имат изключително творческо мислене и 
често споделят ценни предложения. Повтаряме този 
процес, докато не постигнем форми, които задоволяват 
всички замесени страни. В този дух, нашите автомобили 
не са просто машини. Те съдържат истински човешки 
емоции, вдъхновение и невероятна висота на майсторска 
изработка.” Тук е и мястото, на което се взимат решения 
по отношение на това кои автомобили ще влязат в 
производство или кои концепции ще бъдат развити, 
кои автомобили ще направят своята премиера на 
автомобилни изложения, като Женева, Франкфурт 
или Детройт. Регулярно Акио Тойода и други водещи 
фигури посещават четвъртия етаж на тази сграда, за да 
бъдат взети важни решения въз основа на постигнатото до 
момента и кои модели на Lexus ще влязат  в производство,” 
добавя Танабе с усмивка.
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АЕРОДИНАМИЧЕН ТУНЕЛ
Първият елемент, който грабва вниманието в аеродинамичната лаборатория 
на Lexus е нейният размер. Разположен в главната сграда за развойна 
дейност и развитие в префектура Аичи, Япония, специално разработеният 
в лабораторията тунел, е внушителен, с 22 метра височина и 260 метра 
дължина. Във въздушния тунел, инженерите на Lexus анализират потоците 
около купето, гумите, окачването и пода на автомобила. “Най-важната 
функция на тунела е да генерира стабилен въздушен поток около 
автомобила, за да имаме възможност да изследваме и подобряваме 
аеродинамиката”, споделя Тошиюки Мураяма, Главен мениджър в Lexus по 
термодинамика и аеродинамика. За да се поддържа стабилен въздушният 
поток, вътрешността на тунела е набраздена от метални пластини, които 
насочват плавно въздушния поток. Всички тези усилия и внимание към 
детайла демонстрират колко важна е сферата на аеродинамика в днешно 
време. Начинът, по който въздуха се обтича около автомобила е от ключово 
значение за измерването на челно съпротивление и притискане, а колкото 
по-ниско е челното съпротивление, толкова по-ефективен и динамичен ще 
бъде автомобилът. “Когато автомобил, като спортното купе RC се движи със 
100 км/ч, въздушното съпротивление представлява около 70% от силите, 
които влияят на динамиката на автомобила. Дори при ниски скорости, 
при шофиране в града, например, по-добрата аеродинамика допринася 
за по-нисък разход на гориво и осезаема стабилност,” споделя Мураяма.  

НОВО ДВИЖЕНИЕ
Помислете внимателно каква поза сте заели, четейки този текст. Докато 
сте в седнало положение, вашият гръбнак се грижи за стабилността на 
главата ви. Това, от своя страна, позволява на таза и гръдния кош да се 
въртят в противоположни посоки, както и стабилно движение на главата, 
дори и при ходене или джогинг. За да имитират това динамично движение в 
седалките за автомобилите, основата на седалката и облегалката в новата 
концептуална седалка Lexus Kinetic Seat са конструирани, така че да се 
движат в съответствие с теглото и външните сили на пасажерите. Позицията 
в новата седалка спомага за по-стабилно движение на главата в следствие 
на движението на автомобила, поддържане на постоянно зрително поле и 
подобряване на комфорта при шофиране. Освен това, архитектурата на 
“паяжината” на седалката е достатъчно гъвкава, за да приеме формата и 
контура на тялото ви, което позволява да седите удобно в продължителни 
периоди от време. Центърът на облегалката е на височина на раменете и 
предизвиква ротационно движение на гръдния кош около главната ос на 
седалката, което спомага за оптимално поддържане на главата. Подобно 
на основата, облегалката също е изградена от “паяжина”, изработена от 
екосъобразна, синтетична коприна*, вместо традиционните нефтени 
деривати. Материалът се извлича в голямата си част от протеин, който се 
получава чрез микробна ферментация, след което се преработва в нов 
материал, който абсорбира удари изключително добре. 

*QMONOSTM материал, разработен от Spiber Inc.

Като глобален лидер в аеродинамиката, през 2013 Lexus откри свой собствен 
въздушен тунел от най-високо ниво.

Концептуалната седалка Lexus Kinetic Seat предлага динамична основа и облегалка.

ТЕСТВАН В НАЙ-МОДЕРНИЯ В СВЕТА 
АЕРОДИНАМИЧЕН ТУНЕЛ,  
РАЗПОЛОЖЕН В БЪДЕЩЕТО
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ПРОМЯНА В УРЕДИТЕ
Вдъхновена от уредите на суперавтомобила Lexus LFA, централната 
инструментална конзола на IS F SPORT се състои от 8-инчов транзисторен 
дисплей с течни кристали. “Поставянето на цифров оборотомер е идеално 
решение за високопроизводителни модели като суперавтомобила LFA и 
F SPORT гамата,” обяснява Наоки Кобаяши, заместник главен инженер в 
Lexus, “защото графичният образ на електронния уред може да проследи 
и покаже пълните възможности на двигателя, да отчете работата от 
празен ход до червената си зона от 7000 об / мин много по-точно от 
аналогов еквивалент. Но никой досега не се бе опитвал да го съчетае с  
аналогови физически части, за да направи съвършеното инструментално 
табло. Простено ви е, ако сте предположили, че уредът е цифров, защото 
изработката е близка до съвършена. “ Обграден от пръстеновиден елемент, 
монтиран около екрана, той е с размер 120 милиметра в диаметър и е 
поставен в центъра на монитора, като цифровите елементи на уреда са 
разположени от двете страни. Задвижваният от електричество външен 
ринг се плъзга настрани, когато шофьорът натисне бутон на волана, за 
да поиска информация като пробег или мултимедийна информация.

РЪЧНО ИЗРАБОТЕН
Преди дизайнерският екип на LC да се захване за работа, те прекарват  
дни, любувайки се на суперавтомобила Lexus LFA по улиците на Лос 
Анджелис и на пистата. Тъй като новото луксозно купе LC е вдъхновено 
от LFA, беше ясно, че ще изисква много специален волан. Коди Сато, 
главен инженер от LC: “Майстор-пилотът ‘Takumi’ се заема да определи  
най-добрата възможна форма за волана. Обиколка след обиколка 
на пистата, проверка на детайли отново и отново, той непрекъснато 
усъвършенствал профила, елипсата на захващане, която приляга  
най-добре в ръцете на водача при завиване с високо странично ускорение. 
С течение на времето той създава невероятно сложно напречно сечение с 
различни профили за всяка секция на окръжността. Постига перфектното 
прилягане и захват на ръцете. LC се сглобява в завода Motomachi, в същата 
фабрика, в която произвеждахме LFA. Всъщност, много от майсторите 
занаятчии, работили по LFA, са ангажирани и с новото купе. По този начин 
успяхме да използваме знанията и опита им в области като компонентите 
от въглеродни влакна, кожените материали и ювелирна ръчна изработка.“

Воланът на LC бе проектиран от майстор-пилот ‘Takumi’.Инструменталното табло на IS F SPORT съчетава върхова технология с прецизно 
инженерство.

КОГАТО УДИВИТЕЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ 
СРЕЩНЕ ЯПОНСКА ‘TAKUMI’ ИЗРАБОТКА
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МАЙСТОРСКА ИЗРАБОТКА

01 - (Дясно) Облицовка на вратата Оригами: 
Заедно с текстилните занаятчии в Киото, за 
новия LS създадохме изящна триизмерна 
облицовка на вратата Origami. Интегрираният 
‘L’-мотив увеличава изящността на интериора 
под различни видове светлина.

01 - (Ляво) Стъклени вложки Kiriko: 
Заимствайки идеи от традиционното японско 
рязано стъкло Edo Kiriko, което често се 
подарява от японския министър-председател 
и коронован принц на чуждестранни 
високопоставени лица, разработихме първите 
в света стъклени врати за LS.

02 - Магнезиеви вложки: Вдъхновена от 
вечната елегантност на японската арфа, 
модерната производствена технология 
използва леки и супер трайни магнезиеви 
ленти, подчертаващи елегантните контури 
на таблото на LS.

03 - Кожени седалки “Takumi”: Шевовете, 
които отразяват дизайна на решетката 
на LS, постигат отличителен външен вид в 
новия LS, заедно с волана, разработен от 
нашия майстор-пилот ‘Takumi’.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС ЗАНАЯТЧИИТЕ, КОИТО 
СЪЗДАДОХА УДИВИТЕЛНИЯ НОВ LEXUS LS
В нашата фабрика в  Тахара,  Япония , 
поточната линия за сглобяване на LS прилича 
на безпогрешно синхронизиран балет - 
движенията са гладки, методични и целенасочени. 
Използвайки всички свои сетива, майсторите 
“Takumi”, въоръжени с бели ръкавици, внимателно 
инспектират всеки автомобил в търсене и на 
най-малкото несъвършенство.

В отделението за нанасяне на боя Кимихиро 
Сакакибара забелязва дори най-малките 
несъвършенства в ръчно шлифования лак, който 
други автомобилни производители биха били 
склонни да пренебрегнат и може би да оставят. 
Тази страст е продукт на прекараните близо три 
десетилетия часове в отделението за полагане 
на боя. Всеки боядисан детайл, преминаващ през 
“спирката” на Сакакибара, получава многобройни 
цифрови и човешки инспекции. “Не можем да 
оставим бдителността си да изчезне. Нашите 
клиенти ценят и заслужават съвършено и трайно 
качество “, казва той.

Хидея Сегауа е майстор-занаятчия ‘Takumi’, 
който отговаря за финалната проверка на LS. 
Той познава перфектно всяка една от 30 000 
части, които са вложени в луксозния седан и 
може експертно да проследи скърцане, миризма 

или вибрации, адресирайки проблематичния 
източник. Той очаква същото от своя екип 
занаятчии, които подлагат всеки LS, слизащ от 
производствената линия, на изчерпателна серия 
от тестове. Сегава обучава своя екип да задава 
правилните въпроси: Дали колата се движи право 
напред, когато махна ръцете си от волана при  
100 км/ч? Дали автомобилът спира, ускорява 
и завива така, както се очаква? Системата 
Advanced Pre-Crash работи ли правилно? Дали 
уплътненията на вратите са монтирани така,  
че да имат продължителен живот?

И накрая, нито един Lexus не напуска Tahara 
без няколко обиколки на 4-километровата 
писта за изпитания. Майсторите-пилоти тестват 
автомобилите по калдъръмени камъни, бетон и 
други препятствия, за да проверят управлението, 
работата на окачването и вибрациите. Един 
от ключовите уроци на Сегауа: “Бъди добър 
слушател и си задай въпроса: Как звучи колата, 
когато прорязва въздуха?” И тогава добавя: 
“Разбира се, Lexus е предназначен да бъде тих. 
Когато сте вътре, няма да чувате почти нищо, 
освен вълнуващия звук на двигателя.”

01
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МАЙСТОРСКА ИЗРАБОТКА

Луксозното купе LC се сглобява в завода Motomachi, в който създавахме 
ръчно изработения ни суперавтомобил LFA. Оборудването и съоръженията 
на фабриката са съобразени с производството на LC, за да се гарантира 
най-високото качество. Много от занаятчиите ‘Takumi’ и квалифицираните 
работници, които са сглобявали LFA, са прехвърлени в проекта LC, като с 
тях в проекта се интегрират богат опит и знания, особено в области като 
изработката на компоненти от въглеродни влакна и тапицерия по поръчка. 
За върхово качество, новата производствена линия на LC е боядисана 
изцяло в бяло, за да създаде релаксираща и фокусирана работна среда.

Интериорна тапицерия: Тук уменията на ‘Takumi’  могат да бъдат забелязани 
в прецизните шевове, които гарантират безупречна повърхност там, където 
кожата прелива в сложни повърхности. Драпиращият ефект на плата 
Alcantara® върху панелите на вратите и подреждането на перфорациите 
на тапицерията на кожените седалки са допълнителни отличителни белези 
на внимание към детайла в новия LC.

Скоростен лост: В новия LC тази важна контактна точка с водача 
е изработена чрез прецизен метод, който държи шевовете скрити. 
Металните части са вдлъбнати, така че дланта на шофьора обхваща само 
кожата. Различните части на копчето също имат контрастни качества на 
допир: Докато горната повърхност е гладка и мека, задната повърхност 
на перфорирана кожа е по-груба, добавяйки усещане за всяка промяна 
на предавките.
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ХИБРИД

Хибридният автомобил е отличен 
пример за това как Lexus превръща 
въображението в невероятна 
реалност. Предвиждайки не-
о бхо д и м о с т т а  от  п р о б и в  в 
технологията за задвижване през 
90-те години на миналия век, нашите 
инженери започнаха да изследват 
неусетното съчетаване на бензиново 
и електрическо задвижване. През 
2004 г., след почти десетилетие 
развитие, Lexus представи първия 
луксозен хибрид в света. 

С всички едроразмерни компоненти, 
произве дени самос тоятелно 
от Lexus, Lexus Hybrid Drive е 
непрекъснато развиващо се, 
високоинтелигентно и гъвкаво 
задвижване. Отчитайки огромното 
количество луксозни хибриди на 
пътя днес (ние доставихме нашия 
милионен хибрид през 2016 г.),  
Lexus към момента предлага 
девет различни хибридни модела, 
включително новите LC 500h и LS 
500h Multi Stage хибриди.

90-те години: Lexus започва 
изследвания и разработки на 
хибридна технология.

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

2004: Lexus пуска първия 
луксозен хибрид в света, 
RX 400h SUV.

2005: Произведен е GS 450h 
пълен хибрид с максимална 
скорост от 250 км/ч.

2008: Представен е LS 600h 
V8 хибрид със седалка за масаж 
“Shiatsu”.

2011: CT 200h - първият в света 
луксозен компактен автомобил е 
в продажба.

2016: Милионният Lexus хибрид 
е доставен, новият LC 500h 
представя Multi Stage Hybrid.

2017: Изцяло нов флагман - LS 
500h, показан на автомобилното 
изложение в Женева.

ШОФИРАНЕ НА  
LEXUS ХИБРИД
Всички хибриди на Lexus предлагат 
приятно и лесно шофиране и водещи 
в класа екологични показатели. 
Способни да бъдат управлявани 
на кратки на разстояния в EV 
(електрически режим) режим, при 
нулеви емисии, те се презареждат в 
движение, което означава, че никога 
нямат проблеми със зареждането 

или ниския заряд на батерията, които 
да попречат на Вашата свобода. 
Заедно с уникалното притежание на 
хибрид, ще се радвате на значителни 
финансови облаги благодарение на 
по-ниските СО2 емисии, разход на 
гориво, текущи разходи, данъчните 
предимства и високи остатъчни 
стойности.
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ТЕХНОЛОГИИ

НАЙ-МОДЕРНИЯТ СИМУЛАТОР ЗА ШОФИРАНЕ В СВЕТА ОТВЪТРЕ
В сграда с размер на футболен стадион, в нашия 
изследователски университет Хигаши-Фуджи, 
разположен в близост до планината Фуджи, 
инженерите на Lexus са създали най-модерния 
симулатор за шофиране в света. Задълбочавайки 
се в поведението на водачите в най-екстремни 
условия, той отчита дори разсейването в реалния 
живот, например от мобилни телефони, тежко 
движение или замъглени пътни условия.

Такаши Йонекауа, инженер от Lexus, който 
участва в проектирането на симулатора от 
самото начало обяснява: “Шофьорът, превозното 

средство и пътната среда - това са трите ключови 
елемента на безопасност при шофиране.” Lexus 
Driving Simulator пресъздава тези елементи в 
контролирана среда, където всяка променлива 
може да бъде тествана и измерена.

Със своя вид на пространствена капсула, 
белият купол, с диаметър около седем метра, 
формира сърцето на шофьорския симулатор 
Lexus. Днес той е дом на пълноразмерен 
LS седан. Интериорът на купола е покрит с 
екрани, при които осем проектора създават 
градски, междуградски или магистрални пътни 
ситуации. Проекциите са много реалистични, 
но симулаторът работи и върху други сетива. 
За тази цел целият купол се движи от масивни 
хидравлични цилиндри, които се накланят и 
въртят, за да симулират завъртане, катерене, 

ускорение и забавяне. Целият купол също се 
движи напред, назад и настрани по релси, 
движещи се по цялата дължина и ширина на 
сградата.. Звукови записи от шума на двигателя, 
вибрациите на пътя и вятъра допълват виртуалната 
реалност. При необходимост системата може 
дори да симулира скорости до 300 км/ч и остър 
завой до 330 градуса.

Абсолютният реализъм на виртуалното 
шофиране е особено очевиден по време 
на тестове, които симулират изключително 
стандартни и монотонни ситуации на пътя,  

водачите са склонни да станат сънливи и да 
заспят. Такахико Мурано, който отговаря за 
проектирането на тестовете, обяснява: “Това 
са вид тестове, които не биха могли да бъдат 
проведени в реалния свят. Събраните данни 
в симулатора са много полезни, помагат ни да 
разберем как реагират шофьорите в тежки 
ситуации. 

Хиляди доброволци вече са “шофирали” в 
симулатора, като са участвали в широк спектър 
от тестове на нови или подобрени функции 
за безопасност. Те 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 пътуват по много различни начини, 
но целта ни е да ги задържим в безопасност.”  

А най-добрият начин да се направи това е, да се 
изучават истински шофьори и да се пренесе това 
преживяване обратно в новите модели на Lexus.
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ТЕХНОЛОГИИ

НАШИЯТ ПИОНЕРСКИ ДУХ ЧЕСТО НИ ТЛАСКА ДА ИЗБЕРЕМ ТРУДНИЯ 
ПЪТ, ВМЕСТО ДА ПОЕМЕМ ПО ПЪТЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТОР НА ЧЕЛНОТО СТЪКЛО
Вдъхновен от технология, която бе разработена 
за самолетите-изтребители, този голям цветен 
проектор е разположен непосредствено 
пред погледа на водача и проектира ключова 
информация за автомобила върху челното стъкло 
на вашия Lexus.

LEXUS SAFETY SYSTEM +
Възползвайки се от водещата ни роля в 
изследванията за предотвратяване на злополуки, 
много модели Lexus вече са оборудвани 
с водещата система Lexus Safety System + 
стандартното. Тя включва Система Pre-Crash с 
разпознаване на пешеходци, активен асистент 
за следване на пътната лента с функция Sway 
Warning, автоматични дълги светлини за по-добра 
видимост през нощта и адаптивен автопилот, 
който регулира скоростта Ви спрямо тази на 
автомобила отпред.

NANOE® ТЕХНОЛОГИЯ
Отличената с множество награди технология 
nanoe ® освобождава  микроскопични , 
отрицателно заредени частици в купето на 
Вашия Lexus, за да пречисти въздуха и ефективно 
да деодорира седалките. Частиците, също така, 
имат приятен, овлажняващ ефект върху кожата 
и косата ви.

АДАПТИВНИ ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ
Тази иновативна технология на Lexus гарантира, 
че няма да заслепите насрещно движещи се 
водачи. Независими LED снопове в предния фар 
се включват/изключват за прецизен контрол на 
осветените части.

ГОРИВНА КЛЕТКА LEXUS
Флагманът LF-FC на Lexus (на снимката вляво) 
се задвижва от високоефективна водородна 
горивна клетка. Разработена изцяло от Lexus, 
системата не само задвижва задните колела, 
но и захранва два електромотора, вградени в 
предните колела, като така осигурява изумително 
4х4 задвижване на всички колела.
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F SPORT

F SPORT: НАСТРОЕНИ ОТ МАЙСТОРИТЕ-ПИЛОТИ НА 
LEXUS, КОИТО СЪЗДАДОХА СУПЕРАВТОМОБИЛА LFA, 
RC F COUPE И GS F СЕДАН

Безспорно динамични, автомобилите Lexus F SPORT са с агресивен преден дизайн, дискретен заден спойлер 
и ексклузивна вретеновидна предна решетка. Леките алуминиеви колела и настроеното на писта окачване 
добавят вълнуваща динамика. Отвътре, кожените спортни седалки, облечени с перфорирана кожа скоростен 
лост и F SPORT волан се допълват от алуминиеви педали, прагове и интериорни вложки.

Всички модели Lexus F SPORT са 
оборудвани с обгръщащи тялото 
кожени спортни седалки, които 
подобряват комуникацията между 
автомобила и шофьора, но също 
така предлагат и допълнителен 
комфорт при по-дълги пътувания. 
З а  д а  г а р а н т и р а м е  т е з и 
характеристики, ние приложихме 
метод на тапициране, наречен 
“технология на интегрирано 
отливане” - процес, използван за 
първи път при седалки за моторните 
спортове, позволяващ съчетание на 
твърда седалка с мека повърхност. 
По този начин шофьорите усещат 
седене в седалката, а не върху нея.

Зад фино изработения кожен 
волан F SPORT ще забележите 
голям инструментален панел. Този 
зашеметяващ монолитен уред 
използва иновативна технология 
за т ънкослойни транзистори 
и подвижен централен ринг. 
Тази концепция бе наследена от 
суперавтомобила на LFA, който е 
пионер в цифровата технология, 
позволяваща проследяването на 
невероятно бързата работа на своя 
V10 двигател.

Моделите Lexus F SPORT са 
о б о руд в а н и  с  е кс к л уз и в н и 
алуминиеви колела, окачване и 
електрическа кормилна рейка, 
настроени на пистата. Когато са 
оборудвани с адаптивно променливо 
окачване, трябва само да изберете 
режим SPORT S + за изключително 
динамично представяне.
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F SPORT

Моделите Lexus F SPORT разполагат с ексклузивна вретеновидна предна решетка. Предният лип 
спойлер е с вградени въздуховоди, аеродинамични елементи за подобрена сила на притискане и 
голям отвор в предната решетка.

Въпреки дискретността си, емблемата F SPORT 
е отличаваща се. ‘F’ се отняся към родното място 
и мястото за изпитване на възможностите на 
автомобилите F SPORT - пистата “Фуджи” (Fuji 
Speedway), разположена в близост до планината 
Фуджи.
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ДИНАМИКА

“Състезаването с автомобили е единственото 
нещо, което някога съм искал да правя”, казва 
професионалният състезател Джеймс Роситър. 
“Това е запечатано в моето ДНК.” 31-годишният 
англичанин, който се присъедини към отбора 
Super GT на Lexus през 2012, започва да 
посещава писти още като дете - преди краката 
му да могат дори да докоснат педалите. Баща 
му бил шофьор и семейството на Роситър го 
последвало по състезания в цял свят. “Баща ми 
всъщност не искаше да стана състезател”, казва 
Роситър.” Той знаеше предизвикателствата, 
свързани с професията, но аз имах тази огромна 
страст толкова дълго, колкото мога да си спомня, 
а точно това е ключът да станеш състезател.”

“Всичко се случи много бързо”, спомня си 
Роситър, когато го питат за момента, в който 
се е присъединил към екипа на Lexus. “Един 
от моите приятели се оттегляше и вярваше, че 
ще бъда достоен негов заместник.” Роситър бе 
поканен да направи тест, а след него знаеше, че 
има договор. “Да станеш пилот на Lexus зависи, 
както от твоето представяне, така и от твоя дух “,  
казва той. “Трябва да си подходящ за Lexus и 
за екипа.”

Основната задача на Роситър като пилот на 
Lexus е неговото представяне на пистата. Но 
работата му включва и редица други роли, не 
на последно място като опора на екип, чиито 

членове се стремят да заемат първа позиция. При 
тестването той работи в тясно сътрудничество 
с инженерите на Lexus за настройването и 
подобряването на неговата кола, новия Lexus 
RC F GT500, осигурява обратна връзка и насоки 
за бъдещи подобрения.

“Ключът към успеха в моторните спортове е 
връзката между пилотите и инженерите: казваме 
на нашите инженери от какво точно имаме 
нужда като пилоти, за да постигнем максимална 
производителност”, обяснява Роситър, който 
работи в тясно сътрудничество с екипа на Lexus, 
за да развие аеродинамиката на автомобила си. 
Аеродинамиката е много важна за скоростта на 
автомобила и баланса му в завои. Промените, 
които правим, може да изглеждат малки, но 
когато завивате със 160 километра в час, правят 
огромна разлика.” Ролята на Роситър не спира 
с преминаването на финалната линия. Работата 
зад кулисите е това, което прави един отбор 
силен, казва той, и позволява на пилота и колата 
да достигнат до максимално представяне, което 
е необходимо да се постигне в състезание като 
Super GT.

“Спомням си един момент от миналия месец“, 
казва Роситър. “Моят съотборник претърпя 
малка катастрофа с автомобила и инженерите 
работеха цяла нощ, до 5 сутринта, за да го 
поправят. Поради промените, на следващия 

ден бяхме по-бързи по време на тестовете.  
От значение наистина е целият екип; пилотът е 
една малка част от него. Всичко зависи от екипа. 
И имам нужда да вярват в мен, когато изляза на 
пистата.”

Роситър посещава сервизите на Lexus няколко 
пъти в годината. Това му дава възможност да 
следи подобренията и актуализациите, направени 
в колата, да проследява идеите и разговорите и 
да прекарва времето си с екипа. Тези посещения 
са “случаи, когато всички излизат на вечеря и 
се забавляват”, казва Роситър. “Ние минаваме 
през всичко заедно, всеки връх и всяко дъно. 
Аз може и да съм в колата, но щях да бъда нищо 
без моите механици.”

Страстта на Роситър към шофирането и 
към автомобилите Lexus не приключва със 
състезанията. Той вярва, че неговият опит 
със състезателните автомобили може да 
бъде преведен и приложен в автомобилите. 
Роситър иска да продължи да работи с 
инженерите, за да помогне за подобряване на 
концепцията, разработването и тестването на 
бъдещите автомобили Lexus. За него солидното 
сътрудничество между пилота и инженерите 
е ключът към водещите на пазара иновации и 
ефективност в индустрията.

СТРАСТ  
ЗА ШОФИРАНЕ
ЗАВОДСКИЯТ СЪСТЕЗАТЕЛ С 
LEXUS RC F GT 500  
ДЖЕЙМС РОСИТЪР ОБЯСНЯВА 
ВАЖНОСТТА НА ЕКИПНАТА  
РАБОТА ЗА  ПОБЕДАТА
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ЛУКС В СЪСТЕЗАТЕЛНА ОБВИВКА

Историята на “F” гамата на Lexus започна през 2007 г. с пускането 
на IS F, спортен V8 седан с безпощадна природа, който позволи 
на ентусиастите да се насладят на пистата, независимо от нивото 
на уменията им. През 2010 г. Lexus представи суперавтомобила  
LFA V10, който получи огромна похвала от автомобилните журналисти и 
феновете на моторните спортове по целия свят. Въз основа на този опит 
бяха разработени моделите RC F (страница 36/37) и GS F (страница 
38/39) на Fuji Speedway (най-трудните завои са изобразени в логото 
на емблемата ‘F’) и след това на Nürburgring. www.lexus.eu/f-philosophy



“Ние винаги ще се стремим да правим страхотни автомобили - коли, които 
са едновременно фантастични на външен вид и спиращи дъха зад волана. 
Искаме нашите клиенти да обичат колите си.”

ТОКУО ФУКУИЧИ,
ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР НА МАРКАТА
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CT

УСЕТЕТЕ ДОСТЪПНИЯ ЛУКС В 
ПЪРВИЯ В СВЕТА КОМПАКТЕН 
ЛУКСОЗЕН ХИБРИД

01
01 Вретеновидна предна решетка Lexus, LED предни фарове
02 Оборудван с 8 въздушни възглавници, опционална система Pre-Crash Safety
03 Избор между 15”, 16” или 17” алуминиеви колела
04 Ориентиран към водача кокпит, интуитивно Remote Touch управление

CT 200h
Макс. мощност: 136 к.с. / 100 кВ
Обем на двигателя: 1798 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 82 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 3.6 л/100 км
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CT

Представяме Ви смелия нов Lexus CT 200h, с по-отличителна предна решетка, LED светлини и 
динамичен дизайн на задната част. Предлага се в обновена гама от спиращи дъха цветове, включително 
двуцветни комбинации, така че да изберете перфектната визия за града. Автомобилът може да бъде 
оборудван с модерни технологии, като голям 10.3” централен дисплей с Remote Touch, Премиум 
навигационна система Lexus и аудиосистема Mark Levinson®  с 13 високоговорители. Lexus Safety 
System + е стандартно оборудване. За по-динамично преживяване, може да изберете CT 200h 
F SPORT с ексклузивни F SPORT интериори, по-интуитивно окачване и 17” алуминиеви колела.

02

03 04

Освен че CT 200h е един от най-екологично 
чистите хибриди в света, моделът е оборудван 
с множество иновации, насочени към опазване 
на околната среда. Например опционалните 
бамбукови вложки са от специален, бързорастящ 
сорт бамбук, а мембраните на високоговорителите 

на аудиосистемата Panasonic® са изработени от 
бамбукови фибри за максимална чистота на 
звука и рециклируемостта. Още една иновация е
материалът, от който са изработени олекотените
кори в багажника: смола от захарна тръстика.

CT 200h
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NX

Агресивните, но и плавни линии на NX, са 
вдъхновени от неподправената красота на 
металните кюлчета. Дизайнерските решения 
се допълват и от повдигнатата странична 
линия и купе силует, гарантиращи, че няма да 
останете незабелязан. Наличен във версии 
NX 300h пълен хибриди NX 300 турбо-

бензин, интериорното пространство на 
NX е по-изискано от всякога. Търсите още  
по-силно преживяване? Тогава изберете новия  
NX F SPORT със своята ексклузивна предна 
решетка, по-отзивчиво окачване, F SPORT 
интериор и отличителни колела.

ПОРАЗЯВАЩ КРОСОУВЪР ДИЗАЙН, 
ЗАДВИЖВАН ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ 
ТУРБО-БЕНЗИНОВИ И ХИБРИДНИ ДВИГАТЕЛИ

01

02

Представящ последната дума в дизайнерския 
език на Lexus, отпред NX разполага със смелата 
вретеновидна предна решетка, привличащи 
погледа стилни детайли и спортни тройни LED 
фарове. Отзад, по-агресивната визия е продукт 
на L-образните задни светлини, предлагащи 
флуидни мигачи. Мигновено впечатление прави 
10.3” дисплей на Премиум навигационната 
система Lexus, а ултра-прецизните шевове и 
изящно изработените бутони за управление 
завършват неповторимото изживяване. За Вашата 
безопасност всички NX модели са оборудвани 
с Lexus Safety System +.

NX 300 
Макс. мощност: 238 к.с. / 175 кВ
Обем на двигателя: 1998 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 178 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 7.7 л/100 км

NX 300h
Макс. мощност: 197 к.с. / 145 кВ
Обем на двигателя: 2494 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 116 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 5.0 л/100 км
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NX

01 360-градусовият панорамен монитор улеснява 
паркирането

02 Смела Lexus вретеновидна предна решетка и 
LED фарове

03 Обгръщащи седалки, ръчно ушит кожен волан
04 8 въздушни възглавници, опционален Lexus 

Safety System + пакет

04

03

NX 300 NX 300h
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RX

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ИЗТЪНЧЕНАТА 
ВИЗИЯ И СЪВЪРШЕНСТВО В ТОЗИ 
ЛЕГЕНДАРЕН ЛУКСОЗЕН SUV

01

02

RX 300
Макс. мощност: 238 к.с / 175 кВ
Обем на двигателя: 1998 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 181 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 7.8 л/100 км

RX 450h
Макс. мощност : 313 к.с / 230 кВ
Обем на двигателя: 3456 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 120 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 5.2 л/100 км

За луксозния SUV RX майсторите-занаятчии от пиано 
дивизията на Yamaha създадоха единствена по рода 
си интериорна комбинация от дърво. Превръщайки 
вътрешното пространство на RX от луксозно в уникално, 
процесът на обработка на дървото отнема на изкусните 
творци 8 седмици, в които третират дървото по  
14 отделни метода. Първо, внимателно подбраните 

сапелни фурнири се свързват към листа алуминий 
и внимателно се оцветяват. После прецизен лазер 
прорязва успоредни линии по дървото, разкривайки 
алуминия отдолу, който създава завладяващ обков. 
Последния етап от обработката е лакиране и ръчно 
полиране, за да бъде придаден неповторим блясък.
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RX

01 Панорамен покрив с плъзгащо стъкло, 12,3” дисплей за Lexus Premium 
Navigation

02 Смела вретеновидна предна решетка Lexus и интригуващ дизайн на 
преливащия покрив

03 Иновативен пакет системи Lexus Safety System + като стандарт
04 Електрическа врата на багажника с памет за височината на отваряне

04

03

Новият RX е най-смелият и агресивен Lexus, напускал някога дизайнерските 
ни студиа и пристига с безпрецедентно ниво на изтънчен лукс. RX се 
предлага с лесен за употреба проектор на челното стъкло и 12.3” Lexus 
Premium навигационна система и две версии на задвижването: RX 450h 
хибрид и RX 300 турбо бензин. И двете налични във версия F SPORT.  
Всички пътници могат да се насладят на щедро пространство за краката и 
главата, отпуснати в разкошните кожени седалки (задните с електрическа 
настройка на гърба), докато слушат ексклузивната аудиосистема  
Mark Levinson® с 15 високоговорители. За водеща в класа безопасност, 
всички модификации на Lexus RX са оборудвани с 10 въздушни възглавници 
и Lexus Safety System +.

RX 300 RX 450h
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IS

ОТКРИЙТЕ УВЕРЕНОСТТА ПРИ ШОФИРАНЕ С 
ТОЗИ СМЕЛ НОВ СПОРТЕН СЕДАН

01 Lexus Premium навигация 10.3”, управлявана от система Remote Touch 
02 Наличен с иновативната Lexus Safety System +
03 Изваяни форми, избор от 16”, 17” и 18” алуминиеви колела
04 Издължен купе покрив, смела вретеновидна предна решетка Lexus

01

IS 300
Макс. мощност: 245 к.с / 180 кВ
Обем на двигателя: 1998 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 162 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 7.0 л/100 км

IS 300h
Макс. мощност : 223 к.с / 164 кВ
Обем на двигателя: 2494 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 97 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 4.2 л/100 км
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IS

Привличайте внимание в новия IS - спортен седан, 
който съчетава поразяващ дизайн с авангардни 
технологии за максимално удоволствие от 
шофиране. Веднъж озовал се вътре, водачът 
може да настрои седалката и волана изцяло 
спрямо личните си изисквания. Отпуснат в 
изваяните по тялото кожени седалки, той може 

да се наслади на вложки от лазерно изрязано 
дърво и изящно изработена поставка за дланта. 
Сглобяван в завода ни в Тахара, Япония и 
с качество, лично проследявано от нашите 
майстори-занаятчии ‘Takumi’, можете да изберете 
между хибридния IS 300h и турбо-бензиновия 
IS 300, и двата предлагани във версия F SPORT.

02

03

След аеродинамични тестове в нашия огромен 
въздушен тунел в Япония, прототипът на новия IS 
бе оставен в ръцете на Йошиаки Ито, майстор-
пилот на Lexus, който настройва автомобилите ни 
така, както виртуозите настройват музикалните си 
инструменти. След безброй прекарани часове в 
обиколки на пистите Фуджи, Сузука и Аутополис, 

той приключи тогава, когато бе сигурен, че е 
постигнал перфектния баланс между пътя и 
автомобила. Недостатъчно сцепление в завой? 
Йошиаки ще отбие и ще направи необходимите 
промени, за да може, когато вие седнете зад 
волана, сцеплението да бъде максимално.

IS 300 IS 300h

04
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GS

Гамата GS е не просто неповторима, 
но и невероятно приятна за 
шофиране. Вътрешното про-
странство в ориентирания към 
водача кокпит включва изящно 
изработени кожени седалки, 
чиято разработка отне пет години, 

с възможност за настройка в 18 
посоки. Основната информация 
за автомобила се прожектира чрез 
Head-Up дисплей, докато големият 
12,3” дисплей на Lexus Premium 
Navigation се управлява от Remote 
Touch система или чрез гласови 

команди. В зависимост от вашите 
изисквания можете да избирате 
между турбо-бензинов GS 300, 
ефективен GS 300h хибрид или 
динамичния GS 450h хибрид. 
Всички те се предлагат и във версия 
F SPORT.

ТЕСТВАН НАД 1.6 МИЛИОНА КИЛОМЕТРА  
ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗИСКАНОСТ 
ОТ СВЕТОВНО РАВНИЩЕ

01

GS 300
Макс. мощност: 245 к.с / 180 кВ
Обем на двигателя: 1998 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 183 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 7.9 л/100 км

GS 300h
Макс. мощност : 223 к.с / 164 кВ
Обем на двигателя: 2494 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 104 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 4.4 л/100 км
 

GS 450h
Макс. мощност : 345 к.с / 254 кВ
Обем на двигателя: 3456 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 137 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 5.9 л/100 км
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GS

01 Мускулест, но елегантен стил, предлага се със 17” , 18” или 19” алуминиеви колела
02 Наслаждавайте се на вълнението с GS 450h F SPORT със системата Lexus Dynamic Handling

03 Отпуснете се в седалката с възможност за настройка в 16 посоки, докато слушате  
аудиосистемата Mark Levinson® със 17 високоговорителя

02

03

GS 300 GS 300h GS 450h

Главният инженер Йошихико Канамори бе решен 
да наложи модела като еталон за динамично 
представяне. Затова прототипите на GS изминаха 
общо над 1,6 милиона километра по време на процеса на 
разработване. Преди това нашите инженери увеличиха 
твърдостта на шасито и проектираха изцяло ново, 
мулти-линк задно окачване. В аеродинамичния тунел те 

усъвършенстваха иновативна аеродинамична концепция, 
която отвежда въздушния поток по-близо до купето 
на автомобила, за да се подобри управлението и 
стабилността при висока скорост. Екипът, също така, 
намали шума от вятъра допълнително, като добави равен 
под отдолу и аеро елементи към задните светлини.
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LS

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ИНОВАТИВНИЯ  
НОВ ФЛАГМАН СЕДАН НА LEXUS

01 Вълнуваща F SPORT модификация
02 Естествените форми на таблото поставят бутоните и инструменталните  

уреди там, където очаквате да бъдат
03 Изработени от майстори ‘Takumi’ седалки, предлагащи ‘Shiatsu’ масаж;  

Аудиосистема  Mark Levinson® с 23 високоговорителя
04 Издължен купе профил, 20” ковани алуминиеви колела,  

ултра-устойчива на усукване каросерия, споделена с купето LC

01

02

LS 500*
Макс. мощност: 420 к.с. / 310 кВ
Обем на двигателя: 3445 см3

LS 500h*
Макс. мощност: 359 к.с. / 264 кВ
Обем на двигателя: 3456 см3

03

* Забележка: информацията, представена в тази брошура, е въз основа на предварителни данни от прозиводителя и може да претърпи
промени без предизвестие.
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LS

Докато първото поколение LS, представено 
през 1989, бе нарицателно за изтънченост, 
петото поколение на флагмана на Lexus 
трансформира луксозния седан в изцяло нова арт 
категория. Резултатът от петгодишното креативно 
приключение, за което бяха необходими седем 
пълноразмерни глинени модела, е нисък, 

мускулест външен вид с елегантен, издължен 
купе профил. Може да избирате между мощен 
3.5-литров V6 туин-турбо бензинов LS 500 с 
10-степенна автоматична трансмисия или Multi 
Stage хибридно задвижване в LS 500h, и двата 
предлагащи се със задвижване на четирите 
колела.В най-модерния Lexus, създаван някога, 

могат да бъдат открити технологични иновации, 
като най-големия цветен Head-up дисплей 
в класа, който динамично взаимодейства с 
обграждащата го среда и усъвършенствана Pre- 
Crash Safety система с автоматично завиване. За 
допълнително вдъхновение, LS може да бъде 
поръчан и във версия F SPORT.

Вдъхновен от традиционното японско изкуство за
гостоприемство ‘Omotenashi’, при първия допир с
дръжката на вратата, LS се повдига автоматично,
за да улесни достъпа на Вас и Вашите пътници.
При отваряне на вратата, страничните опори на
LS се отместват встрани, отново, за да направят
достъпа по-лесен и удобен. За да сте отпочинали 

по всяко време, предните седалки с настройки 
в 28 посоки изпълняват традиционни ‘Shiatsu’ 
масажи на гърба и кръста, а пътниците на задните 
седалки могат да се насладят на седем различни 
програми ‘Shiatsu’ масаж, както и допълнителни 
отопляеми зони за долната част на кръста и 
рамената.

LS 500 LS 500h

04
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RC

ЗАВЛАДЯВАЩИЯТ КУПЕ-ДИЗАЙН СРЕЩА 
ЛЕГЕНДАРНАТА LEXUS ИЗТЪНЧЕНОСТ

01 Разработен на Nürburgring за изключително 
усещане при шофиране

02 Перфектна спортна позиция на водача, 
управлявана от Touch Pad навигация

03 Елегантните купе линии контрастират със 
смелата вретеновидна предна решетка

01

02

RC 300
Макс. мощност: 245 к.с / 180 кВ
Обем на двигателя: 1998 см3
CO2 емисии, комбинирани: от 166 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 7.2 л/100 км

RC 300h
Макс. мощност : 223 к.с / 164 кВ
Обем на двигателя: 2494 см3
CO2 емисии, комбинирани: от 113 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 4.9 л/100 км



Изумително Преживяване 33

RC

03

RC се сглобява в нашия завод Тахара от 
майсторите-занаятчии на Lexus ‘Takumi’. С 
най-малко 25 години опит, всеки от тях е 
експерт в откриването дори на най-малките и 
незабележими несъвършенства. Ще усетите 
невероятните им умения, когато се докоснете 
за първи път до прецизно обработените 

алуминиеви контролери или изваяния кожен 
салон. Блестящата боя е ръчно полирана, за 
да се гарантира перфектен завършек. Преди 
доставката “Takumi” проверява всеки автомобил 
за плавната работа на всеки детайл в “тихата 
стая”, използвайки чувствителния си слух и улавящ 
най-дребния шум микрофон.

Широк, нисък и изключително елегантен,  
RC демонстрира голяма и отличителна предна 
решетка на Lexus, а неповторимо изваяните 
форми на купето са завършени, използвайки нова 
технология за полагане на боя с несравним ефект 
на блясък. Разработено на Nürburgring, най-
изтощителната и изискваща състезателна писта 

в света, това красиво спортно купе притежава 
изключително здраво шаси. То, съчетано със 
спортно настроеното окачване и иновативните 
хибридни или турбо-бензинови задвижвания, 
осигурява отлична и светкавична обратна 
връзка, комбинирана с удивителна маневреност 
при завиване. Авангардните технологии на 

Lexus включват още Touch Pad, аудиосистема 
Mark Levinson® и Система Pre-Crash Safety.  
За по-динамично изживяване, новите модели 
RC F SPORT идват с Адаптивно Променливо 
Окачване и 19” лети джанти.

RC 200t RC 300h
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LC

ОСТАВЕТЕ ВАШАТА СЛЕДА СЪС 
СПИРАЩОТО ДЪХА ЛУКСОЗНО КУПЕ

LC 500
Макс. мощност: 477 к.с / 351 кВ
Обем на двигателя: 4969 см3
CO2 Емисии, комбинирани: от 263 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 11.5 л/100 км

LC 500h
Макс. мощност: 359 к.с / 264 кВ
Обем на двигателя: 3456 см3

CO2 емисии, комбинирани: от 145 г/км
Разход на гориво, комбиниран: от 6.4 л/100 км

Независимо от свободата, която белият 
лист хартия осигурява, екипът на главния 
инженер Коджи Сато, състоящ се от 4000 
дизайнери, иженери и механици, се изправи 
пред много предизвикателства: Как да запази 
купе-профила, но в същото време да създаде 
просторно интериорно пространство с 
четири седалки? Как да използва големи,  

20” ковани алуминиеви колела под 
толкова ниски предни калници? Страстно 
придържайки се към устремения профил на 
LC, инженерите на Lexus прекараха месеци в 
разработването на изключително компактно 
и леко предно окачване, което би могло да 
се разположи под ултра ниския капак на 
луксозното купе.

02

01
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LC

Lexus не остави нищо на случайността при разработването на новото луксозно купе LC. 
Отхвърляйки пътя на компромисите, на нашите дизайнери често им отнемаше месеци, докато 
изваят една единствена права линия от глина. Същото важи и за технологиите, намиращи 
се под съблазнителното купе. Очарователен за шофиране, новият LC има изключително 
високоякостна каросерия, изградена от въглеродни и алуминиеви компоненти. На пътя, 
водачите могат да се насладят на системата Lexus Dynamic Handling и избор между 5.0-литров 
V8 в LC 500 или първият в света Multi Stage Hybrid в LC 500h. И двата автомобили генерират 
чудесен звук от двигателя и спираща дъха динамика.

01 Задно предаване, нисък център на тежестта
02 Ориентиран към водача кокпит, Lexus Premium Navigation

03 Издължен и ниско-разположен капак, 21” ковани алуминиеви колела

03

LC 500 LC 500h



Изумително Преживяване36

RC F

ПРИВЛИЧАЙТЕ ВНИМАНИЕ В 
СПОРТНО КУПЕ, СЪЗДАДЕНО  
ДА УДИВЛЯВА
Независимо дали на състезателната 
писта или на нормални пътища, 
спортното купе RC F е способно 
да постигне максимална скорост от 
270 км/ч. Автомобилът е разработен 
в техническия център на Lexus  
в близост до Fuji Speedway (най-
трудните завои са инкорпорирани в 
емблемата “F”) от същия инженерен 
екип, създал легендарния ни 
суперавтомобил LFA. 

RC F се отличава с изключително 
здрава каросерия ,  с ъчетана 
с аеродинамика, вдъхновена от 
моторните спортове и спортно 
окачване.  И все пак това е 
Lexus, така че ще се насладите 
на автомобил с луксозно обо-
рудване с ръчно ушити кожени  
седалки и аудиосистема Mark 
Levinson® Premium Surround със 
17 високоговорителя.

02
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RC F

01 Насладете се на Диференциала с векторно 
разпределение на мощността за максимален контрол 
на писта

02 Превземайте завои в пълен комфорт, отпуснати в 
съвършено изработените спортни седалки с висок гръб

03 Всеки V8 двигател е настроен от майстор ‘Takumi’

01

03

RC F
Макс. мощност: 477 к.с / 351 кВ
Обем на двигателя: 4969 см3

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. Тестван на 
изтощителното 24-часово състезание 
на Нюрбургринг, цилиндровата глава на 
5.0-литров двигател и други подвижни части 
са конструирани от Yamaha Motorsport, 
а монтажът и финалната настройка се 
извършват в завода в Тахара. Изключителната 
мощност се предава към задните колела 

посредством бърза 8-степенна автоматична 
скоростна кутия с автоматичен превключвател 
Sport Direct Shift, а при нисходящата смяна 
на предавките ще изпитате пристрастяващия 
звук от изравняване на оборотите, докато 
диференциалът с векторно разпределение 
на въртящия момент гарантира контрол при 
всяка скорост.
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GS F

СЪЗДАДЕН ДА 
ПРЕДОСТАВИ 
ВЪЛНУВАЩО И 
ЕДНОВРЕМЕННО 
ЛУКСОЗНО УСЕЩАНЕ 
ЗАД ВОЛАНА
Вдъхновен от предишните модели на ‘F’-серията и с 
интегрирани технологии от суперавтомобила LFA, 
този спортен седан с четири врати се задвижва от 
ръчно изработен 5.0-литров V8 бензинов двигател. 
Превъзходните динамични характеристики на 
GS F, надградени от най-новата система за Адаптивно 
променливо окачване и Диференциал с векторно 
разпределение на въртящия момент, които са стандартно 
оборудване, бяха усъвършенствани на пистата 
Nürburgring в Германия. В контраст с  чудесния звук от 
четирите изпускателни тръби, отвътре ще се насладите 
на ориентирания към водача кокпит, Alcantara® и голям 
12,3”мултимедиен дисплей, управляван от Remote Touch 
система или гласови команди. И най-важното - нашата 
иновативна система за безопасност Lexus Safety 
System + подкрепя шофьорските ви умения навсякъде, 
където ги предизвикате.

01 Голям 8” централен LED дисплей с пистови данни
02 Пера за смяна на предавките на 8-степенната Sport Direct Shift трансмисия

03 19” ковани колела, оборудвани с оранжеви спирачни апарати Brembo
04 Карбонов заден спойлер и четири накрайника на ауспуховата система

01 02

GS F
Макс. мощност: 477 к.с / 351 кВ
Обем на двигателя: 4969 см3

0-100 км/ч: 4.6 сек
Макс. скорост: 270 км/ч
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GS F

04

03

GS F се предлага с  “Naguri 
S t y l e ”  а л у м и н и е в и  в л ож к и . 
Думата “Нагури” произлиза от 
хилядолетна японска техника за 
обработване на дърво. Аюми Кидо, 
главен изпълнителен дизайнер в 
дизайнерския център на Lexus, 
коментира:  “Процес ът беше 
забравен от векове, след това 

един от нашите доставчици ни 
информира, че са разработили нов 
начин за изработка на алуминий, за 
да създадат традиционно покритие 
от Нагури. Тези вложки чудесно 
отразяват, както традиционното 
японско изкуство, така и духа на 
изработката “Takumi” в новия GS F.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

CT NX RX

NX 300 FWD (AWD) RX 300 FWD (AWD)

Макс. мощност (к.с. / кВ) 238 / 175 238 / 175

Цилиндри / обем (см3) L4 / 1998 L4 / 1998

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 238 / 175 @ 4800 - 5600 238 / 175 @ 4800-5600

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

Макс. скорост (км/ч) 200 200

0-100 км/ч (сек) 7.3 (7.1) 9.2 (9.5)

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 178 от 181

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

от 7.7 от 7.8

Дължина (мм) 4640 4890

Ширина (мм) 1845 1895

Височина (мм) 1645 1690

Междуосие (мм) 2660 2790

CT 200h NX 300h FWD (AWD) RX 450h

Макс. мощност (к.с. / кВ) 136 / 100 197 / 145 313 / 230

Цилиндри / обем (см3) L4 / 1798 L4 / 2494 V6 / 3456

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 99 / 73 @ 5200 155 / 114 @ 5700 262 / 193 @ 6000

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 142 @ 2800 - 4400 210 @ 4200 - 4400 335 @ 4600

Макс. скорост (км/ч) 180 180 200

0-100 км/ч (сек) 10.3 9.2 7.7

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 82 от 116 от 120

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

от 3.6 от 5.0 от 5.2

Дължина (мм) 4355 4640 4890

Ширина (мм) 1765 1845 1895

Височина (мм) 1445 / 14551 1645 1685

Междуосие (мм) 2600 2660 2790

1 Първото число е височината на оборудване CT 200h Eco. Второто число е височината на всички останали класове CT 200h.
2 Първото число е височината на оборудване IS 300h Business. Второто число е височината на всички останали класове IS 300h.

* От... показва най-малкото число, измерено или целево за най-екологичния клас. За други класове стойностите са по-високи.

Разходът на гориво и стойности на CO2 емисии се измерват в контролирана среда в съотвествие с изискванията на Директива 80/1268/EEC, вкл. нейните поправки и изменения, за автомобил с оборудване по европейски 
стандарт. За допълнителна информация или ако проявявате интерес към закупуване на автомобил с оборудване по европейски стандарт, моля, обърнете се към местния оторизиран вносител на Lexus. 
Възможност е разходът на гориво и CO2 емисии на вашия автомобил да са различни от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (например пътни условия, трафик, състояние на автомобила, налягане в 
гумите, допълнително оборудване, товар, брой на пътниците и др.) имат значение при определяне на разхода на гориво и емисиите на CO2.

** Забележка: предоставените данни са предварителни и са обект на промяна без предизвестие.

За повече информация, моля, свържете се с Вашия дилър на Lexus Или посетете www.lexus-bulgaria.bg или www.lexus.eu за актуална информация или промени.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

IS GS LS

IS 300 GS 300 LS 500**

Макс. мощност (к.с. / кВ) 245 / 180 245 / 180 420 / 310

Цилиндри / обем (см3) L4 / 1998 L4 / 1998 V6 / 3445

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 245 / 180 @ 5800 245 / 180 @ 5800 420 / 310 @ 6000

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 350 @ 1650 - 4400 350 @ 1650 - 4400 600 @ 1600 - 4800

Макс. скорост (км/ч) 230 230 N/A

0-100 км/ч (сек) 7.0 7.3 4.7

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 162 от 183 N/A

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

от 7.0 от 7.9 N/A

Дължина (мм) 4680 4880 5235

Ширина (мм) 1810 1840 1900

Височина (мм) 1430 1455 1450

Междуосие (мм) 2800 2850 3125

IS 300h GS 300h LS 500h RWD (AWD)**

Макс. мощност (к.с. / кВ) 223 / 164 223 / 164 359 / 264

Цилиндри / обем (см3) L4 / 2494 L4 / 2494 V6 / 3456

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 181 / 133 @ 6000 181 / 133 @ 6000 299 / 220 @ 6600

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 221 @ 4200 - 5400 221 @ 4200 - 5400 350 @ 5100

Макс. скорост (км/ч) 200 190 250

0-100 км/ч (сек) 8.3 / 8.42 9.0 5.4 (5.5)

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 97 от 104 N/A

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

от 4.2 от 4.4 N/A

Дължина (мм) 4680 4880 5235

Ширина (мм) 1810 1840 1900

Височина (мм) 1430 1455 1450

Междуосие (мм) 2800 2850 3125

GS 450h

Макс. мощност (к.с. / кВ) 345 / 254

Цилиндри / обем (см3) V6 / 3456

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 292 / 215 @ 6000

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 352 @ 4500

Макс. скорост (км/ч) 250

0-100 км/ч (сек) 5.9

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 137

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

от 5.9

Дължина (мм) 4880

Ширина (мм) 1840

Височина (мм) 1455

Междуосие (мм) 2850
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RC LC

RC 300 LC 500 **

Макс. мощност (к.с. / кВ) 245 / 180 477 / 351

Цилиндри / обем (см3) L4 / 1998 V8 / 4969

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 245 / 180 @ 5800 477 / 351 @ 7100

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 350 @ 1650 - 4400 540 @ 4800

Макс. скорост (км/ч) 230 270

0-100 км/ч (сек) 7.5 4.7

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 166 от 263

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

7.2 от 11.5

Дължина (мм) 4695 4770

Ширина (мм) 1840 1920

Височина (мм) 1395 1345

Междуосие (мм) 2730 2870

RC 300h LC 500h **

Макс. мощност (к.с. / кВ) 223 / 164 359 / 264

Цилиндри / обем (см3) L4 / 2494 V6 / 3456

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 181 / 133 @ 6000 299 / 220 @ 6600

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 221 @ 4200-5400 348 @ 4900

Макс. скорост (км/ч) 190 250

0-100 км/ч (сек) 8.6 5.0

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) от 113 от 145

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

от 4.9 от 6.4

Дължина (мм) 4695 4770

Ширина (мм) 1840 1920

Височина (мм) 1395 1345

Междуосие (мм) 2730 2870

* От... показва най-малкото число, измерено или целево за най-екологичния клас. За други класове стойностите са по-високи.

Разходът на гориво и стойности на CO2 емисии се измерват в контролирана среда в съотвествие с изискванията на Директива 80/1268/EEC, вкл. нейните поправки и изменения, за автомобил с оборудване по европейски 
стандарт. За допълнителна информация или ако проявявате интерес към закупуване на автомобил с оборудване по европейски стандарт, моля, обърнете се към местния оторизиран вносител на Lexus. 
Възможност е разходът на гориво и CO2 емисии на вашия автомобил да са различни от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (например пътни условия, трафик, състояние на автомобила, налягане в 
гумите, допълнително оборудване, товар, брой на пътниците и др.) имат значение при определяне на разхода на гориво и емисиите на CO2.

** Забележка: предоставените данни са предварителни и са обект на промяна без предизвестие.

За повече информация, моля, свържете се с Вашия дилър на Lexus Или посетете www.lexus-bulgaria.bg или www.lexus.eu за актуална информация или промени.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RC F GS F

RC F GS F

Макс. мощност (к.с. / кВ) 477 / 351 477 / 351

Цилиндри / обем (см3) V8 / 4969 V8 / 4969

Макс. мощност (к.с. / кВ при об.мин) 477 / 351 @ 7100 477 / 351 @ 7100

Макс. въртящ момент (Нм при об.мин) 530 @ 4800 - 5600 530 @ 4800 - 5600

Макс. скорост (км/ч) 270 270

0-100 км/ч (сек) 4.5 4.6

CO2 емисии* (г/км, комбинирани) 251 260

Разход на гориво*  
(л/100 км, комбиниран)

10.8 11.2

Дължина (мм) 4705 4915

Ширина (мм) 1845 1845

Височина (мм) 1390 1440

Междуосие (мм) 2730 2850
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ПРЕЖИВЯВАНЕТО LEXUS

НИЕ СЕ СТАРАЕМ ДА СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ВСЕКИ 
КЛИЕНТ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ПОЧУВСТВА КАТО ГОСТ 
В НАШИЯ СОБСТВЕН ДОМ
Откакто създадохме първия Lexus, ние винаги 
сме се стремили да извървим допълнителната 
крачка за нашите клиенти. Доказано с безброй 
награди, ние се стремим да се отнасяме към всеки 
клиент така, сякаш е скъп гост в нашия собствен 
дом. Но какви други фактори допринасят за 
неповторимото ниво на обслужване на нашите 
клиенти? Отговорът е в нашето японско 
наследство и една дума: ‘Omotenashi’.

‘Omotenashi’ се превежда от японски като 
“гостоприемство и учтиво посрещане”.  
Но ‘Omotenashi’ е много повече от отлично 
обслужване. Това е древна японска концепция, 
която описва способността на човек да 
предвижда нуждите на друг, дори преди те да 
възникнат.

‘Omotenashi’ е начин на живот и мислене за 
всеки един служител на Lexus. Още повече - това 
влияе и върху начина, по който проектираме и 
създаваме автомобили като новия луксозен седан 
LS. Това е ‘Omotenashi’ в реална физическа 
форма. Например новият LS се повдига 
автоматично, за да направи достъпа по-лесен, 
докато задните облегалки за глава се прибират 
при движение на заден ход, за да се даде на 
шофьора по-добър изглед към пътя назад.
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ГРАДСКО ВДЪХНОВЕНИЕ

БАРСЕЛОНА: 
ХОВЪРБОРДЪТ 
НА LEXUS 
ИЗЛИТА
Проектът Lexus Ховърборд отне  
18 месеца и бе ос ъщес твен 
съвместно с екип от учени от  
IFW Дрезден и Evico GmbH, които 
сa специалисти в технологията 
за магнитна левитация. След 
продължителните тес тове с 
професионален скейтбордист 
и ховърборд изпитателя Рос 
МакГоурън в Дрезден, Германия, 
Lexus и неговият екип представиха 
Lexus Ховърборд на специално 
изграден ховърпарк в Кубейес, 
Барселона.

ТОКИО: ДОБРЕ 
ДОШЛИ В 
‘INTERSECT BY 
LEXUS’
“С около 38 милиона жители, 
Токио е най-големият мегаполис 
в света, но все пак запазва своите 
традиции и отличителност. Той е 
и идеалното място за изпитване 
на INTERSECT BY LEXUS - нов 
вид бранд пространство, в което 
хората могат да се докоснат до 
Lexus без дори да сядат зад волана 
на автомобила. Нито дилърство, 
нито традиционна търговска площ, 
а изцяло в атмосферата на луксозен 
клуб, нашите гости са оставени да 
взаимодействат с Lexus чрез дизайна, 
модата, културата и технологията. 
Толкова успешен, че вече има 
INTERSECT BY LEXUS В Дубай, а 
съвсем скоро трети ще отвори врати 
в модерен район в Ню Йорк.

Разработен от Масамичи Катаяма, 
световноизвестен интериорен 
дизайнер и основател на компанията 
за интериорен дизайн Wonderwall, 
първият етаж на INTERSECT BY 
LEXUS разполага с кафене и 
“Гаражът” (The Garage), изложбено 
пространство за автомобилна 
култура и начин на живот. Тук можете 
да видите най-новия концептуален 
модел на Lexus и да се насладите 
на напитки, специално подготвени 
от норвежкия микро-фюзър Fuglen. 
Сезонните сортове, внимателно 
подбрани и приготвени, предлагат 
нови начини да изпитате ежедневието 
на бариста.

На втория етаж се намира CRAFTED
LEXUS магазин, в който има колекция 
от лайфстайл елементи, произведени 
от известни компании, хармониращи 
с философията на Lexus, както и 
библиотека с фоайе, сервиращи 
модерни тематични храни от Токио. 
Бистрото на втория етаж предлага 
стилно, но неформално меню за обяд 
и вечеря, подготвено от “хранителния 
режисьор” Даичи Таджима, и 
повлияно от съвременния ритъм на 
Токио, който е едновременно сложен 
и непринуден. Напитките включват 
традиционна японска бира и вина. 
Повече информация на: http://www.
lexus-int.com/intersect/tokyo “

Преглед на 
INTERSECT BY LEXUS - TOKYO
Адрес: 4-21-26 Минами-Аояма, 
Минато-ку, Токио
Телефонен номер:
+81 3 6447 1540
Отворено: 30 август 2013
Етажи:
1 етаж: 165.52 м2

2 етаж: 165.52 м2

Работно време: 
1 етаж: 09:00-23:00
2 етаж: 11:00-23:00
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01 INTERSECT BY LEXUS в Токио
02 Lexus Ховърборд в Барселона

03 Седмица на модата в Милано

ГРАДСКО ВДЪХНОВЕНИЕ

СЕДМИЦА 
НА МОДАТА В МИЛАНО
По време на Седмицата на модата в Милано 2016 бяхме горди, че 
стартирахме “Lexus - среща с очакване” в сътрудничество с Андреа 
Тримарчи и Симон Фарресин от международно признатото студио 
за дизайн “Формафантасма”. Вдъхновения от нашата дизайнерска 
философия, изработка и модерни технологии, бяха използвани за 
създаване на вдъхновяващо изложение, играещо ролята на основен 
акцент в щанда на Lexus по време на най-голямото световно дизайнерско 
събитие. Създадено в партньорство с готвача, отличен със звезда на  
“Мишлен” - Йоди Токуйоши, пространството осигури многопластово 
изживяване, което улавя духа на безпрепятственото очакване - основен 
елемент в дизайна на Lexus. То отразява и ‘Omotenashi’, традицията на 
японското гостоприемство, която е присъща на начина, по който създаваме 
превозни средства. Освен това пространството интерпретира същността 
на нашата новаторска технология за водородни горивни клетки, както е 
показано в новата ни концепция за горивни клетки LF-FC.

НАГРАДА ЗА  
ДИЗАЙН НА LEXUS
Продължавайки мисията ни да подкрепяме млади дизайнери, по време 
на Седмицата на модата в Милано, елитно жури от съдии избра AGAR 
PLASTICITY от AMAM като носител на голямата награда за дизайн 
Lexus 2016. AGAR PLASTICITY е проект, който проучва как агарът - 
желеобразен материал, получен от морски водорасли, могат да бъде 
използван като екологично чисто опаковъчно средство, алтернатива на 
пластмасата. АМАМ е група дизайнери, създадена през 2015 г. от Косуке 
Араки, Нориаки Маетани и Акира Мураока.
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Повече за Lexus:
www.lexus-bulgaria.bg
www.facebook.com/LexusBulgaria
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/LexusEurope
instagram.com/LexusEurope

 Единственият начин наистина да разберете какво прави 
автомобилите Lexus толкова специални, е да ги шофирате 
лично. Моля, свържете се с Вашия дилър на Lexus в България 
на 0800 15 111 или заповядайте на официалния уебсайт 
на Lexus България www.lexus-bulgaria.bg, за да уговорите 
пробно шофиране.

ШОФИРАЙТЕ  
ПРОБНО ВАШИЯ  
LEXUS ДНЕС
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