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 Denne brosjyren har ett mål for øyet: å bistå deg i den spennende prosessen 
med å velge din nye Lexus RX. Den nye modellen representerer det siste innen 
Lexus-design; deriblant en mer sofistikert utgave av Lexus-grillen, smalere, 
triple LED-hovedlys og nye LED-baklys i L-arrangement. 

Nye RX er utstyrt med banebrytende selvladende hybridteknologi, og byr 
på en mer givende kjøreopplevelse enn noen gang tidligere.

På innsiden utstråler RX luksus som aldri før. Den store 12.3" multimedia 
berøringsskjermen er intuitiv å betjene og gir deg tilgang til noen av appene 
på smarttelefonen din via Apple CarPlay og Android Auto. Kupeen har en 
moderne, raffinert eleganse, med utsøkt Takumi-håndverk og presis søm på 
de skinntrukne flatene.

Alle nye RX-modeller er utstyrt med det nyeste Lexus Safety System +. Dette 
inkluderer et Prekollisjons-system, nå med oppdagelse av fotgjengere på dag- 
og nattestid og syklister på dagtid, Kjørefeltassistanse som hjelper til med å 
holde deg på rett kurs, Adaptive fjernlys med BladeScan AHS (Smartfjernlys) 
som lyser opp fotgjengere, dyr og andre kjøretøy i mørket, Veiskiltassistanse 
som leser veiskilt og Dynamisk Radar Cruisekontroll. 

Ønsker du mer plass og tre seterader kan du velge 6- eller 7-seteren 
RX 450hL, mens den dynamiske RX F SPORT-modellen har en modell-
eksklusiv F SPORT-grill og mer sportslige dempere, et særpreget interiør 
og slående felgdesign. 

 VELG 
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 VELG 

01.  MODELL 

 Velg mellom pioneren RX 450h og 
den elegante og fleksible syvseteren 
RX 450hL. 

Side 04-09

03.  TILVALG 

 Se g jennom den omfat tende 
standardutstyrslisten og oppdag 
de spennende tilvalgene som er 
tilgjengelige for din nye RX luksus-
SUV. 

Side 12-15

02.  UTSTYRSGRADER 

 Hvilken RX passer din livsstil best? 
Velg mellom utstyrsgradene Comfort, 
Executive, F SPORT, F SPORT S og 
Luxury. 

Side 10-11

04.  TEKNOLOGI 

 Lær mer om teknologien i RX, 
som Lexus Safety System +, Lexus 
Multimedia og infotainment og Lexus 
Link tilkobling. 

Side 16-20

07.  FARGER 

 Velg din favoritt blant eksteriørfargene, 
og et Takumi-utformet interiør som får 
deg til å føle deg hjemme hver gang 
du kjører din nye RX. 

Side 24-25

08.  UTSTYR 

 RX har mengder av standardutstyr. 
Lær mer om det du kan velge i tillegg. 

Side 30-35

09.  TEKNISKE DATA 

 Se gjennom de tekniske dataene til 
RX 450h og 450hL og velg hvilken 
RX du vil bestille. 

Side 36-39

06.  TILBEHØR 

 Utforsk tilbehøret Lexus har utviklet 
for å ytterligere forbedre opplevelsen 
av din RX. 

Side 22-23

05.  F SPORT 

 Velg RX 450h F SPORT eller F SPORT 
S for en mer dynamisk kjøreopplevelse. 

Side 21

RX 450h  |  RX 450h L
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 MODELL 

 RX 450h kommer med vår banebrytende selvladende hybridteknologi som 
intelligent kombinerer en 3.5-liters V6 bensinmotor med to elektriske motorer 
og overfører kreftene til alle fire hjul. Takket være umiddelbart dreiemoment 
fra de elektriske motorene, kan du akselerere til 100 km/t på 7.7 sekunder 
samtidig som du kun slipper ut 173 gram CO2/km*. Ved lavere hastigheter vil 
RX 450h ofte velge å kjøre kun på strøm, altså nær sagt helt stille, uten utslipp 
og forbruk. RX 450hs hybridbatteri trenger aldri å lades og tar opp minimalt 
med plass, noe som gir sjenerøst med bagasjeplass. Sist, men ikke minst vil du 
bli imponert over hvor lite det koster å drifte og  følge serviceprogrammet til 
din RX 450h sammenlignet med konvensjonelle luksus-SUV-er. 

 *Utstyrsgraden Comfort og utstyrt med 18" aluminiumsfelger. 

 RX 450h 

 Sonic Titanium lakk, 20" aluminiumsfelger. 
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 MODELL 

01.  3.5-LITERS BENSINMOTOR 

 Med en 3.5-liters V6 bensinmotor og to kraftige elmotorer byr RX 450h 
på høye ytelser. Samtidig er den mild mot miljøet, med et CO2-utslipp på 
173 g/km* og et forbruk på 0,76 l/mil*. Ved nedbremsing eller deakselerasjon 
samles kinetisk energi opp i de to elmotorene hvor den konverteres til elektriske 
krefter. Dette oppbevares i hybridbatteriet (plassert under baksetet) til bruk 
senere, enten til ren EV-fremdrift eller til kraftig akselerasjon. 

 *Utstyrsgraden Comfort og utstyrt med 18" aluminiumsfelger. 

02.  HYBRIDBATTERI 

 Hybridbatteriet har et høyt effekt/vekt-forhold, en innovativ split-konstruksjon 
og er plassert under baksetet for ikke å stjele bagasjeplass. Ved bruk av 
elektrisitet som genereres under bremsing og kjøring lader nye RX 450h 
batteriet ved behov, den trenger derfor ingen ekstern lading. 

03.  LEXUS’ HYBRIDDRIVVERK 

 RX450hs 123 kW elektriske motor, generator og strømstyringsenhet er 
alle samlet i en svært kompakt hybridgirkasse som ikke er større enn en 
konvensjonell automatisk girkasse. Energifordelingen styres av den avanserte 
strømstyringsenheten som kontinuerlig optimaliserer allokeringen av krefter 
- elektrisitet, bensin eller en kombinasjon av de to. På nye RX450h-modeller 
har E-Four firehjulstrekksystemet en 50kW elektrisk motor på bakakslingen 
som sørger for umiddelbart dreiemoment ved behov. 
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 KJØR EN SELVLADENDE HYBRID FRA LEXUS 

 START OG IGANGSETTING 

 De kraftige elmotorene foran og bak kan hurtig sende RX 450h opp i inntil 
65 km/t på elkraft alene. Det skjer i så å si absolutt stillhet, uten forbruk og 
utslipp. 

 NORMALE KJØREFORHOLD 

 I hastigheter over 65 km/t slår V6-motoren sømløst og stille inn - fortsatt 
med bistand fra elmotorene ved behov. Gjennom en så å si perfekt balansert 
distribusjon av kreftene fra bensin- og elmotorene, byr RX 450h på 
ekstraordinær kjøreglede, lave utslipp og moderat forbruk. 

 SELVLADENDE HYBRID FRA LEXUS 
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 AKSELERASJON VED FULLT PÅDRAG 

 Akselererer du kraftig bistår elmotorene umiddelbart den 3.5-liters V6-
motoren. Sammen gir de et potent skyv med kraftfull, lineær akselerasjon, 
akkurat når du trenger det. 

 DEAKSELERASJON, STOPP, BREMSING 

 Når du sakker av eller stopper stanser bensinmotoren og kutter således 
utslippene til null. Brems eller ta foten av gasspedalen og regenerativ bremsing 
samler opp den kinetiske energien som går tapt i andre biler. Energien 
konverteres så til elektrisitet som lagres i hybridbatteriet. Det er derfor du 
aldri trenger å lade en RX 450h selvladende hybrid. 

 SELVLADENDE HYBRID FRA LEXUS   
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 UTSTYRSGRADER 

 *Kun tilgjengelig på RX 450h
**Også tilgjengelig i den fleksible 6- eller 7-seteren RX 450hL. 

 LUXURY** 

 Den ultimate RX hva gjelder utseende, raffinement og komfort. 

 20" aluminumsfelger, overflate i krom, 235/55 R20 dekk
Head-Up Display
10-veis elektrisk justerbare forseter
Triple LED hovedlys med BladeScan AHS (Smartfjernlys)

Semi-aniline skinninteriør
Mark Levinson® Surround System med 15 høyttalere
12.3" berøringsskjerm
Lexus Premium Navigasjon 

 COMFORT* 

 Utstyrsgraden Comfort bedrer tilkoblingsmulighetene og løfter utseendet 
til din RX.

*Kun tilgjengelig på RX 450h. 

 18" aluminiumsfelger, 235/65 R18 dekk
Intelligente parkeringssensorer
Triple LED hovedlys med Automatisk fjernlys (AHB)
Skinninteriør

Pioneer® audiosystem med 12 høyttalere (inkl. subwoofer)
8" berøringsskjerm
Lexus Safety System +
Lexus Navigasjon 

 EXECUTIVE** 

 Utstyrsgraden Executive skiller seg ut med subtile detaljer i eksteriøret samt 
et høyere komfortnivå. 

 20" aluminiumsfelger, 235/55 R20 dekk
Varme i baksetene
Bakluke med kick-open-funksjon
Triple LED hovedlys med Automatisk fjernlys (AHB)
Skinninteriør

Pioneer® audiosystem med 12 høyttalere (inkl. subwoofer)
8” berøringsskjerm
Lexus Safety System +
Lexus Navigasjon 

 F SPORT & F SPORT S* 

 For de som ønsker et mer dynamisk utseende byr utstyrsgraden F SPORT 
på detaljer som en eksklusiv spindelgrill, F SPORT-hjul og et interiør med et 
mer sportslig preg. 

**Kun tilgjengelig på RX 450h 

 20" aluminiumsfelger i F SPORT-design, 235/55 R20 dekk
F SPORT spindelgrill
Head-Up Display
Triple LED hovedlys med BladeScan AHS (Smartfjernlys)

Skinninteriør, eksklusive F SPORT-forseter
Mark Levinson® Surround System med 15 høyttalere
12.3" berøringsskjerm
Lexus Premium Navigasjon 
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 UTSTYR  |  EKSTERIØR 

01.  18" ALUMINIUMSFELGER 

 5-dobbeltekede felger med maskinert belegg i mørk grå metallic sørger for 
et nytt sofistikert utseende og er standard i utstyrsgraden Comfort. 

02.  20" ALUMINIUMSFELGER 

 Dynamiske 5-dobbeltekede hjul med et maskinert belegg i mørk sølv er 
standard i utstyrsgraden Executive. 

03.  20" ALUMINIUMSFELGER 

 Disse nye, 10-dobbeltekede hjulene med krombelegg er designet for RX og 
er standard i utstyrsgraden Luxury. 

04.  ELEKTRISK BAKLUKE 

 En elektrisk, fjernstyrt bakluke er bekvemmelig, spesielt når du har hendene fulle. 
Med nøkkelen i lomma plasserer du enkelt og greit foten under støtfangeren bak 
for å åpne eller lukke bakluken. I tillegg har RX nå en låseknapp for bakluken. 

05.  SOLTAK / TAKRAILS I ALUMINUM 

 Nye RX kan fås med et elektrisk soltak som kan skråstilles eller åpnes helt. 
Takrails i aluminium er også tilgjengelig for de som vil transportere ski, 
snowboard, sykler eller takboks. 

06.  PANORAMATAK 

 Et panoramatak gjør kupeen lysere og mer luftig. Taket kan også åpnes i front 
for å slippe inn frisk luft. 
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 UTSTYR  |  EKSTERIØR 

07.  TRIPLE LED HOVEDLYS 

 Hovedlysene har kompakte tripleprojektor LED-enheter, banebrytende 
BladeScan AHS-teknologi (Smartfjernlys) og L-formede kjørelys i Lexus’ 
pilspissmotiv. 

08.  SEKVENSIELLE LED BLINKLYS 

 Sekvensielle LED blinklys er en sofistikert detalj som gjør at RX skiller seg 
ut ytterligere. 

09.  LED TÅKELYS / KURVELYS 

 Foran flankerer LED tåkelys grillen og LED kjørelysene, og er utstyrt med 
kraftige LED kurvelys. Sammenlignet med konvensjonelle lys bidrar de også 
til å redusere energiforbruket. 

10.  LED BAKLYS 

 Nye LED baklys former et umiskjennelig krystallignende Lexus ‘L’ motiv. 
Disse ekstra brede baklysene sørger for god oversikt og et slående utseende. 

11.  OPPLYST VELKOMST 

 Når du nærmer deg RX med nøkkelen på deg tennes lys på dørhåndtakene 
for å ønske deg velkommen. 

12.  AVANSERTE SIDESPEIL 

 Sidespeilene er designet for å redusere vindstøy og er utstyrt med varme, 
blinklys, blindsonemonitor og panoramamonitor. Elektrokromatisk teknologi 
reduserer problemet med blending i mørket, og speilene felles inn elektrisk. 
Når man rygger justeres vinkelen nedover for bedre oversikt. 

13.  FLYTENDE TAKDESIGN 

 Bak på RX legger man merke til de distinkte C-stolpene i sort og krom. Det 
sørger for en flyt-effekt som aldri før har vært å se i en Lexus-design. 
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 UTSTYR  |  INTERIØR 

01 02
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01.  SKINNRATT 

 Det 3-ekers skinnrattet har fingerstøtter og et tverrsnitt optimalisert for 
å sitte komfortabelt i hendene. Rattet er tilgjengelig med varme og som 
multifunksjonsratt hvor man styrer lyd, telefon, multiinformasjonsskjerm, 
Dynamisk Radar Cruisekontroll og Kjørefeltassistanse. 

02.  SKINN- / TREDESIGN 

 I utstyrsgraden Luxury kommer rattet med varme, og som ekstrautstyr kan 
man velge ulike skinn-/tredesign. Det finnes flere skinntyper og treutførelser 
å velge mellom. 

03.  KLIMA-CONCIERGE / NANOE® TEKNOLOGI 

 Den banebrytende Klima-Conciergeen overvåker temperaturen både i og 
utenfor RX. Den justerer automatisk kupé-, sete- og rattemperaturene. Infrarøde 
sensorer overvåker kroppstemperaturen til passasjerene i baksetet og justerer 
klimaanlegget og varming/kjøling i setene. Prisvinnende nanoe®-teknologi 
slipper ut mikroskopiske, negativt ladede partikler i kupeen for å rense luften 
og deodorisere setene. De har også en behagelig fuktighetsgivende effekt 
på hud og hår. 

04.  JUSTERBARE KOPPHOLDERE 

 De to koppholderne i midtkonsollen har friksjonsmatter i bunn, noe som blant 
annet gjør åpning av flasker med én hånd enklere. Koppholderne foran er 
justerbare og kan holde høye plastflasker så vel som lave kopper og krus. 

05.  FORSETER 

 De luksuriøse forsetene gjør bruk av en produksjonsprosess som kalles 
‘integrated foaming’. Den motorsportinspirerte teknologien sørger for bedre 
komfort og sidestøtte. Ekstra kraftig seteventilasjon er også tilgjengelig. 

06.  FLEKSIBEL PLASS 

 De nedfellbare setene med en praktisk 40:20:40-split er tilgjengelig på 
alle RX-modeller. Det sørger for enkel stuing av større kolli, for eksempel en 
sykkel. En skiluke er også standard. 

07.  GIRHENDLER 

 Velg ‘M’ og skift gir selv med girhendlene bak rattet. Du kan også bruke dem 
med girvelgeren satt i ‘D’ og således skifte gir uten å ta hendene fra rattet. 
Det lar deg bruke motorbrems i bratte underkjøringer eller skifte ned et gir 
for å forberede akselerasjon - for eksempel ved en forbikjøring. 

08.  TELEFON-OPPBEVARING / SEKS USB-KOBLINGER 

 I midtkonsollen finner du et hendig oppbevaringsrom for mobiltelefonen med 
to USB-koblinger i front, to under armlenet og ytterligere to USB-koblinger 
bak på midtkonsollen. 
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 UTSTYR  |  INTERIØR RX 450hL 
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01.  TREDJE SETERAD 

 RX 450hL har en elektrisk nedfellbar tredje seterad som gir ekstra plass til 
to barn - eller to voksne på kortere turer. 

02.  OPPBEVARING I BAGASJEROMMET 

 For å forbedre fleksibiliteten i bagasjerommet kan bagasjeromstrekket 
oppbevares under bagasjeromsgulvet. 

03.  TILGANG TREDJE RAD 

 Setene på andre rad glir frem og folder ned for å gi enkel tilkomst til tredje 
seterad i RX 450hL. 

04.  KOPPHOLDERE 

 RX 450hL har to store koppholdere til passasjerene på tredje rad. 

05.  KLIMAANLEGG 

 Den tredje seteraden i RX 450hL har individuelle klimasoner som kan 
kontrolleres enten fra setet eller via multimediaskjermen. 

06.  ELEKTRISKE SETER 

 Tredje seterad kan styres elektronisk fra andre rad eller fra bagasjerommet. 
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 TEKNOLOGI  |  LYD, KOMMUNIKASJON & INFORMASJON 
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01.  MULTIINFORMASJONSSKJERM 

 Den 4.2-tommers TFT (Thin Film Transistor) fargeskjermen er plassert mellom 
de to hovedinstrumentene og holder deg oppdatert med nøkkelinformasjon, 
inkludert sikkerhetsadvarsler og retningsangivelser fra navigasjonen. 

02.  ANALOG KLOKKE 

 For å minimere behovet for å ta øynene fra veien er den analoge klokken 
plassert på førersiden av skjermområdet. For ytterligere bekvemmelighet 
vil klokken ved hjelp av GPS registrere når du kjører inn i en ny tidssone og 
justere seg deretter. 

03.  PANORAMAMONITOR 

 For enklere fremkommelighet på smale, trange steder gir fire kameraer 
tilnærmet 360° oversikt rundt hele bilen. Med Panoramamonitoren kan du 
se en virtuell 3D-utgave av din RX med guiding på skjermen som hjelper 
deg å manøvrere. 

04.  PIONEER® AUDIO MED 9 ELLER 12 HØYTTALERE 

 Et Pioneer® audio system med subwoofer og 12 høyttalere er standard i 
Comfort og Executive. DAB-radio, CD/DVD-spiller og Bluetooth® er også 
standard. 

05.  MARK LEVINSON® 

 Et Mark Levinson® Premium Surround system med GreenEdge™ teknologi 
og 15 høyttalere er skreddersydd til RX. Det gir en makeløs 7.1-kanals digital 
hjemmekino-opplevelse som i tillegg er forbedret med Clari-Fi™. Clari-FI™ 
gjenoppbygger lyd som går tapt i den digitale komprimeringen av MP3-filer. 

06.  EKSTRA BREDT HEAD-UP DISPLAY 

 Kjøretøydata projiseres direkte på frontruten. Det store Head-Up-Displayet 
(240 mm x 90 mm) byr på informasjon, som navigasjonskommandoer og 
lydinnstillinger, uten at du trenger å ta øynene fra veien. 
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 TEKNOLOGI  |  MULTIMEDIA & CONNECTIVITY 

01.  EKSTRA STOR 12.3" BERØRINGSSKJERM 

 Den ekstra store 12.3" berøringsskjermen er perfekt posisjonert for interaksjon 
mens du kjører. Den har split-skjerm som lar deg styre flere funksjoner samtidig, 
for eksempel navigasjon og klimaanlegg. 

02.  BERØRINGSFLATE 

 Du kan også styre den 12.3-tommers berøringsskjermen ved hjelp av en 
berøringsflate som er montert i midtkonsollen, eller ved hjelp av stemmestyring. 
Berøringsflaten er designet for intuitiv styring, som scrolling, dobbeltklikking 
og zooming med to fingre. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGASJON 

 Navigasjonen kommer med levende 3D-grafikk og mange funksjoner, som 
‘Point Of Interest-søk’, og kartene kan oppdateres over nett. For å forbedre 
navigasjonsopplevelsen er online-servicer også tilgjengelige. Som: online-
trafikk, parkeringssøk, bensinstasjonsøk, værmelding, Google Search og 
Google Street View. 

04.  LEXUS LINK - CONNECTED SERVICES 

 Ved å koble bilen til MyLexus og til Lexus’ smarttelefon-app gjør Lexus Link 
RX-en din til en tilkoblet bil. Lexus Link gir deg sømløs tilgang til connect-
servicer som: Finn min bil, Send destinasjon til bilen, servicepåminnelser, 
ulykkes- og kollisjonsvarslinger eller batteriets tilstand. 

a   Kjøredata: Sporer dine reiser, kjørestil og dine forretningsreiser

b  Finn bilen min: Finner din Lexus og guider deg tilbake til den 

c   Ulykkeassistent: Avhengig av alvorlighetsgraden, kontakter 
nødetatene 

d   Service og vedlikehold: Hjelper deg med å administrere ivaretagelsen 
av din RX 

e   Del til bil: Lar deg planlegge en rute på en annen enhet og sende den til 
din Lexus, mens bil-til-dør guider deg til det endelige målet når du har 
parkert 

05.  SMARTTELEFON-INTEGRASJON 

 Med Apple CarPlay og Android Auto kan du enkelt se og gå inn på noen av 
smarttelefonens apper på berøringsskjermen i bilen. 

06.  TRÅDLØS LADER 

 Du kan lade kompatible smarttelefoner via induksjonsladeren som er beleilig 
plassert i RXs midtkonsoll. 

07.  WIFI HOTSPOT 

 Systemet byr på et raskt og stabilt 4G-nett på veien og tillater tilkobling til 
inntil 10 enheter, som smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. 
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 TEKNOLOGI  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 RX kommer med det nyeste Lexus Safety System + som er utviklet med tanke 
på å unngå trafikkulykker. 

02.  PREKOLLISJONS-SYSTEM 

 Prekollisjons-systemet i RX kan oppdage syklister på dagtid og fotgjengere på 
både dag- og nattestid. Dette har blitt gjort mulig ved å øke kamerasensitiviteten 
og rekkevidden for å bidra til å redusere faren for ulykker i mørket - for 
eksempel hvis en fotgjenger er vanskelig å se fordi man blendes av lysene til 
et møtende kjøretøy. Videre har millimeterbølgeradarens nedslagsfelt blitt 
utvidet, noe som gjør det mulig å registrere også syklister. Hvis systemet 
anser sannsynligheten for en kollisjon som høy, vil bremsene automatisk bli 
aktivert for å unngå kollisjon, eller redusere konsekvensene i tilfeller der et 
sammenstøt er uunngåelig. 

03.  FILASSISTANSE 

 Den seneste Kjørefeltassistenten hjelper sjåføren å holde RX midt i kjørefeltet 
og kan bistå i svinger med mindre radius enn det foregående systemet. Hvis 
systemet anser det som sannsynlig at bilen kommer til å forlate kjørefeltet vil 
den gå over til “Departure prevention control”, som bistår sjåføren med å få 
bilen tilbake i midten av kjørefeltet. 

04.  DYNAMISK RADAR CRUISEKONTROLL 

 Systemet bruker millimeterbølgesensoren og et kamera for å observere 
forankjørende kjøretøy og holde en fornuftig avstand. Hvis kjøretøyet foran 
stopper vil systemet stoppe RX. Når det kjører igjen, vil RX følge på. 

05.  SKILTGJENKJENNING 

 Skiltgjenkjenningen (RSA) i nye RX gjenkjenner veiskilt og formidler 
informasjon til føreren via multiinformasjonsskjermen. Når den er koblet til 
den Dynamiske radar cruisekontrollen kan bilens hastighet raskt tilpasses 
fartsgrensen.  

06.  BLADESCAN ADAPTIVE FJERNLYS 

 BladesScan AHS (Smartfjernlys) har verdenspremiere i nye RX. Lys fra 12 
LED-dioder treffer bladene til et speil som roterer med 6000 omdreininger 
i minuttet og som så projiseres gjennom en linse. Det hjelper sjåføren med å 
oppfatte fotgjengere og veiskilt på større avstand, uten å blende møtende trafikk. 
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 Under ingen omstendigheter bør Lexus Safety System+ brukes som et substitutt for dine kjøreferdigheter. Vennligst les 
instruksjonene nøye før du tar systemet i bruk, og husk at sjåføren alltid er ansvarlig for sikkerheten. 
Detaljer om spesifikasjoner og utstyr er gjenstand for endringer tilpasset lokale forhold og behov. Vennligst forhør deg 
med din lokale Lexus-forhandler. 
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01.  FEM STJERNER HOS EURO NCAP 

 Nye RX og RX L fikk den høyeste utmerkelsen, fem stjerner, i de prestisjetunge 
Euro NCAP-kollisjonstestene. Resultatet i alle kategorier var godt over 
terskelen for fem stjerner, med den beste beskyttelsen av fotgjengere noensinne 
registrert for en stor SUV. Dette gjør RX og RX L til noen av de tryggeste 
bilene i sine respektive segmenter. 

02.  TI KOLLISJONSPUTER 

 Alle RX-modeller er utstyrt med ti kollisjonsputer og forhåndsstramming 
av setebeltene. Ved en kollisjon vil sensorer aktivere henholdsvis to-stegs 
kollisjonsputer for fører og passasjer foran og sidekollisjonsputer. Passasjerer 
i front har også airbager for knærne mens kollisjonsgardiner strekker seg 
langs hele rekken av vinduer på sidene. 

03.  RX 450hL KOLLISJONSPUTER PÅ TREDJE RAD 

 I 6- og 7-seters modellen endret ingeniørene formen på kollisjonsgardinen 
for å også beskytte passasjerene på tredje seterad. 

04.  INTELLIGENTE PARKERINGSSENSORER 

 I tillegg til å gjøre deg oppmerksom på objekter foran og bak bilen i hastigheter 
under 15 km/t, reduserer ‘Drive Force Limiting Control’ akselerasjonen og 
varsler deg om at du må bremse på multiinformasjonsskjermen. Er en kollisjon 
uunngåelig vil Bremseassistanse stanse RX. 

05.  BLINDSONEVARSEL 

 Radarenheter montert på støtfangeren bak oppdager kjøretøy i tilstøtende 
kjørefelt som ikke er synlige i sidespeilene. Hvis sjåføren viser tegn til å endre 
kjørefelt og et kjøretøy befinner seg i blindsonen vil et varslingssignal dukke 
opp i sidespeilet på den aktuelle siden. 

06.  VARSLING OG BREMSING VED KRYSSENDE 
TRAFIKK BAK 

 For ytterligere å forbedre sikkerheten de Intelligente parkeringssensorene bidrar 
med, bruker systemet for ‘Krysstrafikkvarsel” radaren til Blindsoneovervåkningen 
for å oppdage kjøretøy som nærmer seg området bak RX under rygging. Er 
en kollisjon sannsynlig vil ‘Drive Force Limiting Control’ og Bremseassistent 
aktiveres for å unngå eller redusere konsekvensene av en kollisjon. 

 TEKNOLOGI  |  FØRERSTØTTE & SIKKERHET 
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 TEKNOLOGI  |  KJØREEGENSKAPER 

01.  STERKERE CHASSIS 

 Nye RX er slående presis, med engasjerende kjøreegenskaper takket være et 
stivere chassis, forbedret demping, stivere akslinger og forbedret styreteknologi. 
Økt bruk av lasersveising og lim har gitt en SUV som byr på mer smidige og 
tillitsvekkende kjøreegenskaper enn noen gang tidligere. 

02.  AVANSERT AERODYNAMIKK 

 RX har utmerket aerodynamikk takket vær en nær sagt flat underside og en 
spoiler bak. For å redusere luftmotstanden har Lexus’ ingeniører også omformet 
sidespeilene og montert ‘winglets’ - tilsvarende de man ser på vingetippen på 
moderne fly - for å gi bedre stabilitet og bedre kjøreegenskaper. De reduserer 
også drivstofforbruk og vindstøy. 

03.  KJØREPROGRAMVELGER 

 Kjøreprogramvelgeren er plassert i midtkonsollen og lar deg velge mellom 
ECO, NORMAL, SPORT S og SPORT S+. På den måten kan du velge hva 
du vil prioritere: effektivitet, dynamiske kjøreegenskaper eller raffinement. 
RX-sjåfører kan også bruke CUSTOMIZE-programmet for å stille inn motor, 
hybridsystem, chassis og klimaanleggfunksjoner. 

04.  FIREHJULSTREKK / E-FOUR 

 RX 450h kommer med E-FOUR, som gir sømløse ytelser og veigrep på 
ethvert underlag. Det innovative systemet har en egen 50kW elmotor montert 
på bakakselen som gir umiddelbart dreiemoment ved behov. 

05.  JUSTERBARE AKTIVE DEMPERE 

 De som vektlegger en enda mer engasjerende kjøreopplevelse kan krysse av 
for Justerbare Aktive Dempere (AVS). Systemet kontrollerer dempekraften i 
alle fire støtdempere og har hele 650 ulike innstillinger. 
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 F SPORT 

01.  F SPORT-DESIGN 

 En eksklusiv F SPORT signaturgrill fremhever RX F SPORTs dynamiske 
utseende. Detaljer, som et F SPORT-emblem (med kurvene fra Fuji Speedway), 
sorte speilhus og 20" F SPORT-aluminiumsfelger understreker den sportslige 
karakteren. 

02.  F SPORT 20" ALUMINIUMSFELGER 

 Disse 20" felgene er designet eksklusivt for F SPORT og er i en sort metallic 
lakk som reflekterer de sportslige egenskapene til bilen. 

03.  F SPORT-INSTRUMENTER 

 Instrumentpanelet i F SPORT-modellene har den innovative TFT-teknologien 
(Thin Film Transistor) som først ble utviklet for superbilen LFA. Skjermen har 
en turteller og et digitalt speedometer som i Lexus’ F-modeller. 

04.  F SPORT-INTERIØR 

 Dark Rose’ skinninteriør (med sort taktrekk) er signaturfargen til RX F SPORT-
interiøret. Eksklusive F SPORT-seter med ‘integrated foaming’ teknologi gir 
ekstra sidestøtte og bedre komfort. Aluminiumdekor komplementerer det 
utsøkte F SPORT-rattet som er inspirert av rattet i den ikoniske superbil LFA. 
Girvelgeren i perforert skinn matcher rattet og bidrar til det sportslige uttrykket. 

05.  G-SENSOR 

 For en mer engasjerende kjøreopplevelse, viser en G-sensor RX F SPORTs 
laterale og langsgående G-krefter på multiinformasjonsskjermen. Skjermen 
viser også styrevinkelen, posisjonen til gassen og det hydrauliske bremsetrykket. 

06.  PERFORMANCEDEMPERE FORAN OG BAK 

 Peformancedempere både foran og bak på RX F SPORT-modellene sørger 
for sportslige kjøreegenskaper. 
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 TILBEHØR 

01.  18" SØLVFARGEDE ALUMINIUMSFELGER 

 Som alle felger fra Lexus er de 18" lettmetallfelgene utviklet for optimal balanse 
og styrke, men de er også designet for å stå ut, med 5-ekers design og en 
brilliant finish i sølv. 

02.  KROMDEKOR DØRER 

 En utstrakt bruk av krom langsmed sideskjørtene på RX-en din understreker 
den urbane stylingen. 

03.  DEKOR NEDRE DEL AV BAKLUKE 

 Subtilt, men stilfullt; kromdekoren langsmed nedre del av bakluken tilfører en 
ekstra designdetalj til baksiden av bilen din. 

04.  BESKYTTELSESPLATE BAK - SORT 

 Laget i et bestandig sort komposittmateriale for å beskytte lakken bak når 
man laster inn og ut av bagasjerommet. 

05.  BESKYTTELSESPLATE BAK - RUSTFRITT STÅL 

 En kombinasjon av stil og styrke i rustfritt stål. Platen strekker seg over og 
beskytter støtfangeren bak når man laster inn og ut av bagasjerommet. 

06.  GULVMATTE BAGASJEROM 

 Tøff, fleksibel plastikk med sklisikker overflate og en forhøyning i kantene; 
matten beskytter gulvet i bagasjerommet mot jord, sand og fuktighet. 

07.  HORISONTALT LASTENETT 

 Støy forårsaket av en bag eller koffert som sklir rundt i bagasjerommet kan 
være distraherende og irriterende. Dette horisontale nettet løser problemet 
ved å holde alt godt på plass. 

08.  VERTIKALT LASTENETT 

 Så enkelt og likevel så praktisk. Nettet festes på fastmonterte kroker i 
bagasjerommet og er ideelt for å holde små gjenstander tilgjengelige og 
på plass . 
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 TILBEHØR 

09.  TAKSTATIV SYKKEL 

 Dette låsbare, lettvekts takstativet har fester til både sykkelhjulene og rammen. 
Beleilig nok kan festet til rammen justeres i takhøyde. 

10.  SKI- OG SNØBRETTSTATIV 

 Låsbart takstativ med gummilister sikrer ski og snøbrett uten å ripe dem opp. 
De festes til bilens takbøyler og har plass til seks ski-par eller fire snøbrett. 

11.  TAKBØYLER 

 Festes til bilens takrails. Takbøylene er en sikker base for en rekke ulike 
frakteanordninger. 

12.  TAKBOKS 

 Takboksen har en aerodynamisk design og høy lastekapasitet. Den åpnes fra 
begge sider, låses sentralt, er titanfarget og har “aeroskin-overflate” på lokket. 
Vi har også samarbeid med andre leverandører. Kontakt din forhandler for 
mer informasjon 

13.  AVTAGBART HENGERFESTE 

 Hengerfestet distribuerer kreftene under tauing og bremsing for å minimere 
påvirkningen på bilen. Det kommer med festevaier og avtagbar krok.
Til RX 450hL får man en festebrakett for sykkelstativ med beskyttelse av 
støtfangeren. Festet er laget i sterkt, sort stål og gjør det mulig å montere 
sykkelstativ også på biler uten hengerfeste. 

14.  SPEILHUS 

 Speilhuset fremhever den stilfulle designen til bilen. 

15.  GULVMATTER 

 Sorte eller brune matter i velur beskytter teppene i bilen og bidrar til 
støyisoleringen. Egne fester hindrer matten til sjåføren fra å gli. 

16.  NØKKELETUI 

 Et stilig etui som beskytter smartnøkkelen. 
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 * Ikke tilgjengelig på RX 450hL.
** Ikke i kombinasjon med panoramatak. 



RX24

 FARGER  |  EKSTERIØR 

 UTVIKLING AV EN NY LEXUS-FARGE 
ER EN TIDKREVENDE OG KOMPLEKS 
PROSESS 

 Lexus-designere bruker aldri farger som er hyllevare. De foretrekker å utvikle 
dem selv, fra grunnen av, en prosess som kan ta inntil to år. Fargepaletten 
til Lexus omfatter 30 ulike farger, inkludert metallic lakk, som Ice Ecru og 
Terrane Khahi. 

Det tas ingen snarveier når en ny Lexus-farge unnfanges. En designers 
avgjørelse faller først etter at hundrevis av prøver er gjennomgått. “Når vi 
utvikler en ny farge ser jeg så mange nyanser av fargen at jeg innimellom ikke 
kan se rett på slutten av dagen,” sier Megumi Suzuki, en av våre mest erfarne 
fargedesignere. For å kunne gjøre hennes jobb kreves det et våkent blikk. 

“Hver gang jeg kommer inn i en butikk eller noens hus, observerer jeg farger 
og materialer,” sier hun. “Det er mange som meg på vår avdeling.”

Selv etter at en farge har blitt bestemt er det mye som gjenstår. I ulike stadier 
av utviklingen må Suzuki engasjere en liten hær av eksperter: labteknikere 
som mikser malingen, skulptører som bygger modeller i leire, ingeniører og 
de ansatte på produksjonslinjen som til syvende og sist sørger for feilfri finish 
på bilene. Med noen ukers mellomrom produserer Kansai Paint (en lakk-
leverandør) en ny forsendelse. Lexus-designerne går nøye gjennom prøvene, 
og bøyer dem for å etterligne konturene til en bil. Alle gås over innendørs og 
utendørs, under flombelysning og under sollys, i skygge og i overskyet vær, 
på ulike tidspunkt av dagen og måneder i året. 

Å velge den endelige fargen er ikke enkelt. En farge som er strålende 
en sommermorgen, kan framstå lite tiltalende ut i lyset hos forhandleren. 
Designerne må også være bevisste vilkårligheten til sine egne preferanser. 
“Det merkelige med farger er at oppfatningen av dem kan endre seg avhengig 
av sesong, hvordan du har det den dagen og trendene du ser,” sier Suzuki. 
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 FARGER  |  EKSTERIØR 

 F WHITE  |  0831  SONIC WHITE  |  0852 

 SONIC TITANIUM  |  1J7  MERCURY GREY  |  1H9 

 BLACK  |  2123  GRAPHITE BLACK  |  223 

 MORELLO RED  |  3R1  COPPER BROWN  |  4X22 

 DEEP BLUE  |  8X5  SAPPHIRE BLUE  |  8X11 

 ICE ECRU  |  4X82  TERRANE KHAKI  |  6X42 

 1 Kun på F SPORT-modeller.
2 Ikke tilgjengelig på F SPORT-modeller.
3 Ensfarget

Vennligst vær oppmerksom på at faktiske farger kan variere noe fra de du ser i illustrasjonene. 
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 FARGER  |  INTERIØR 

 Ivory 

 Black 
with White Accent 

 Ivory 

 Topaze Brown 

 Flare Red 

 Noble Brown  Topaze Brown 

 F SPORT INNLEGG5 

 Aluminium 

 NATURLIG SKINN1 

 Black 

 SEMI-ANILINE SKINN2 

 F SPORT NATURLIG SKINN3 

 Black 

 Black 

 Dark Brown, 
Shimamoku 

 Laser Cut 
Dark Wood 

 Open Pore Walnut  Bamboo 

 INNLEGG4 

 Black Grain 

 
1 Naturlig skinn er standard i utstyrsgradene Comfort og Executive.
2 Semi-anilin skinn er standard i utstyrsgraden Luxury.
3 F SPORT-skinn er standard i utstyrsgraden F SPORT S.
4 Black Grain er standard i utstyrsgradene Comfort og Executive. Fire ulike treinnlegg, som illustrert, kan bestilles i Luxury. Bambus er kun tilgjengelig i kombinasjon med Black, Ivory eller semi-anilinskinn.
5 Aluminiumsinnlegg er standard på F SPORT S.

Bildene på de følgende tre sidene illustrerer et utvalg av de tilgjengelige interiørkombinasjonene. Din lokale Lexus-forhandler vil med glede bistå deg ytterligere. Se også bilkonfiguratoren på www.lexus.no. 

 Noble Brown 

 Rich Cream 

 Rich Cream 
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 FARGER  |  INTERIØR 

01  Ivory mykt skinn med Black Grain-
innlegg (Executive)

02 Sort, naturlig skinn med Black 
Grain-innlegg (Executive)

03 Rich Cream skinn med Black Grain-
innlegg (Executive)
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04 Rich Cream semi-anilineskinn med 
laserkuttede Dark Wood innlegg 
(Luxury)

05 Noble Brown semi-anilinskinn med 
laserkuttede Dark Wood innlegg 
(Luxury)

06 Ochre semi-anilinskinn med 
laserkuttede Dark Wood innlegg 
(Luxury)

04

05
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 FARGER  |  INTERIØR 
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07 Black F SPORT-skinn med 
aluminiumsinnlegg (F SPORT)

08 Black med White Accent F SPORT-
skinn med aluminiumsinnlegg 
(F SPORT)

09 Flare Red F SPORT-skinn med 
aluminiumsinnlegg (F SPORT) 

07
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 FARGER  |  INTERIØR 
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 UTSTYR  |  GRADER 

EKSTERIØR COMFORT* EXECUTIVE F SPORT S* LUXURY

Akustisk glass, frontrute og vinduer i dørene foran v v v v
Frontlykter med automatisk høydejustering, dynamisk v v v v
Kurvelys, LED v v v v
Kjørelys (DRL), LED v v v v
Sidespeil, elektrokromatiske (auto-dimming) - v v v
Sidespeil, oppvarmede og elektrisk innfellbare v v v v
Skumringssensor v v v v
Signaturgrill i F-mønster - - v -
Tåkelys foran, LED v v v v
Lyktespylere foran v v v v
Hovedlykter, triple LED v v v v
Intelligent parkeringssensor, foran og bak v v v v
Signaturgrill i L-mønster v v - v
Tonede vinduer v v v v
Vindusviskere med regnsensor v v v v
Tåkelys bak, LED v v v v
Sekvensielle blinklys, foran og bak v v v v
Vannavvisende glass, frontrute og dørvinduer foran v v v v

HJUL

18"aluminiumsfelger, maskinert overflate, 235/65 R18 dekk v - - -
20"aluminiumsfelger i F SPORT-design, 235/55 R20 dekk - - v -
20"aluminiumsfelger, 235/55 R20 dekk - v - -
20"aluminiumsfelger, overflate i krom, 235/55 R20 dekk - - - v

AKTIV SIKKERHET OG KJØREEGENSKAPER

Aktive bremselys v v v v
Justerbare Aktive Støtdempere (AVS) - - v v
Blokkeringsfrie bremser (ABS) v v v v
Automatiske fjernlys (AHB) v v - -
BladeScan Adaptivt fjernlyssystem / Smartfjernlys (AHS) - - v v
Blindsonevarsel (BSM) med Krysstrafikkvarsel bak med bremsing (RCTAB) - p v v
Kjøreprogramvelger, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+ - - v v
Kjøreprogramvelger, Eco / Normal / Sport v v - -
Dynamisk Radar Cruisekontroll (DRCC), all-speed v v v v
Elektrisk Parkeringsbrems (EPB) v v v v
Elektrisk servostyring (EPS) v v v v
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) v v v v
Elektronisk kontrollert bremsing (ECB) v v v v
EV (Electric Vehicle) program v v v v
Performance-dempere foran og bak - - v -
Oppdagelse av syklister foran, kun dagtid v v v v
Oppdagelse av fotgjengere foran v v v v
Bakkestarthjelp (HAC) v v v v
Filholderassistanse (LTA) v v v v
Kollisjonsvern med autobrems og fotgjengergjenkjenning (PCS) v v v v
Skiltgjenkjenning (RSA) v v v v
Stop-Start-system - - - -
Antispinnsystem (TRC) v v v v
Dekktrykksvarsling (TPWS) med autolokalisering v v v v
Dynamisk integrasjon av sikkerhetssystemer (VDIM) v v v v
Stabilitetskontroll (VSC) v v v v
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 UTSTYR  |  GRADER 

v  Standard 

o  Tilgjengelig som tilbehør 

p  Tilgjengelig som del av en pakke 

-  Ikke tilgjengelig 

 * Utstyrsgradene Comfort og F SPORT er kun tilgjengelige for RX 450h. 

PASSIV SIKKERHET COMFORT* EXECUTIVE F SPORT S* LUXURY

Totrinns kollisjonspute for fører og forsetepassasjer v v v v
Av-bryter for kollisjonsputer forsetepassasjer (foran og kne) v v v v
Lyd- og lyssignaler for varsling av sikkerhetsbelter (alle 5 seter) v v v v
Sidekollisjonsgardiner, venstre og høyre side v v v v
i-Size innfesting, ytre bakseter v v v v
ISOFIX fester bak, høyre og venstre side v v v v
Knekollisjonsputer, fører v v v v
Setekollisjonspute, passasjer foran v v v v
Forhåndsstrammere av setebelte, foran og i de ytre baksetene v v v v
Sidekollisjonsputer, fører og passasjer foran, ytre bakseter v v v v

SIKKERHET

Tyverialarm, startsperre, innbruddssensor, sensor for knust glass og tiltsensor v v v v
Doble dørlåser v v v v
Automatisk dørlås v v v v
Trådløs dørlås v v v v

AUDIO, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

12.3" berøringsskjerm - v v v
Pioneer® audiosystem med 12 høyttalere (ink. subwoofer) v v - -
Mark Levinson® Surroundsystem med 15 høyttalere (ink. Subwoofer) - - v v
4.2" multi-informasjon fargeskjerm v v v v
4/6 USB-innganger, foran og bak i midtkonsollen (RX 450h/RX 450hL) v v v v
8" berøringsskjerm v - - -
Analog klokke med GPS funksjon v v v v
Analogt speedometer v v - v
Bluetooth® mobiltelefon og audiotilkobling v v v v
DAB-radio v v v v
Digitalt speedometer - - v -
Head-Up Display (HUD) - p v v
CD-spiller i dashbordet v - - -
CD/DVD-spiller i dashbordet - v v v
Lexus Link Connected Services v v v v
Lexus Navigasjon (med 8" skjerm) v - - -
Lexus Premium Navigasjon (med 12.3" skjerm) - v v v
Panoramamonitor (PVM) - - v v
Parkeringsassistent med guidelinjer på skjerm v v v v
Smarttelefon-integrasjon (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v
Multifunksjonsratt med betjening av lyd, informasjon, telefon etc. v v v v
Berøringsflate for multiinformasjonsskjermen v v v v
Trådløs lader v v v v
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 UTSTYR  |  GRADER 

INTERIØR KOMFORT OG BEKVEMMELIGHET COMFORT* EXECUTIVE F SPORT S* LUXURY

10-veis elektrisk justerbare, fører og passasjersete foran - - - v
2-veis korsryggstøtte, fører og passasjersete foran v v v -
3-ekers, skinnratt med tredekor - - - p
3-ekers, skinnratt v v - v
3-ekers, ratt i perforert skinn - - v -
4-veis korsryggstøtte, fører og passasjersete foran - - - v
5-seter (2/3) konfigurasjon v v v v
6-seter (2/2/2) konfigurasjon (bare RX 450hL) - - - p
7-seter (2/3/2) konfigurasjon (bare RX 450hL) - v - v
8-veis elektrisk justerbare fører og passasjersete foran v v v -
Automatisk luftresirkulering v v v v
Svart taktrekk - - v -
Nøkkelkort - - v v
Luftfilter med pollenfjerning og deodoriser v v v v
Sittestilling med minne (sete, ratt) - 3 brukerprofiler v - - -
Sittestilling med minne (sete, ratt, sidespeil) - 3 brukerprofiler - v v v
Enkel tilgang og exit-funksjon, førersete og ratt trekker seg tilbake/returnerer v v v v
Elektrisk nedfellbar tredje seterad, 50/50 split (bare RX 450hL) - v - v
Elektrisk nedfellbar/nedleggbar ryggstøtte bakseter, 60/40 split (bare RX 450h) - - v v
Elektriske vinduer med one-touch-kontroll v v v v
Elektronisk klimaanlegg med nanoe® teknologi v v v v
Elektronisk klimaanlegg 2-sone v v v v
Elektronisk klimaanlegg 3-sone (bare RX 450hL) - v - v
Justerbar setepute, fører og passasjersete foran - - - v
F SPORT-eksklusive framseter - - v -
F SPORT-eksklusive beskyttelsesplater i rustfritt stål med LEXUS-inskripsjon, dører 
foran - - v -

Passasjerseter foran med minne - 3 brukerprofiler - - - v
Vindusviskere foran avising v v v v
Soltak i glass, elektrisk skråstilling/slide med manuell styring av solskjerming (bare 
RX 450hL) - p - o/p

Framseter med varme v v v v
Ytre bakseter med varme - v v v
Ratt med varme v v v v
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v  Standard 

o  Tilgjengelig som tilbehør 

p  Tilgjengelig som del av en pakke 

-  Ikke tilgjengelig 

 * Utstyrsgradene Comfort og F SPORT er kun tilgjengelige for RX 450h.

1 Oppbevaringsrommet i armlenet bak er ikke tilgjengelig i kombinasjon med kapteinsseter.
2 På RX 450hL-modeller er trekket på tredje rad i Tahara.
3 Kick open-funksjonen blir deaktivert hvis hengerfeste er installert på RX 450h, eller hvis festebrakett til sykkelstativ er montert på RX 450hL. 

INTERIØR KOMFORT OG BEKVEMMELIGHET COMFORT* EXECUTIVE F SPORT S* LUXURY

Opplyst tilgangssystem v v v v
Opplyste innstegslister foran - - - v
Girvelger trukket i skinn v v - v
Skinntrekk, fram- og bakseter̂2 v v v -
Lexus Klima-Concierge v v v v
Bagasjeromstrekk, manuelt uttrekkbart v v v v
Luxury framseter - - - v
Aluminium sportspedaler - - v -
Manuelt nedfellbare bakseter, 40/20/40 split v v - -
Manuelt nedleggbar ryggstøtte bakseter, 60/40 split v v - -
Manuelt neddleggbare/nedfellbare ryggstøtte i bakseter, uavhengige kapteinsseter 
(bare RX 450hL) - - - p

Girhendler v v v v
Panoramasoltak i glass , elektrisk skråstilling/slide med elektrisk styrt solskjerming 
(bare RX 450h) - p o o/p

Girvelger trukket i perforert skinn - - v -
Kapteinsseter bak (bare RX 450hL) - - - p
Dørvinduer bak, manuelt styrt solskjerming - - v v
Sladrespeil, elektrokromatisk (auto-dimming) v v v v
Semi-anilineskinn, for- og bakseter^

2 - - - v
Smart start og låssystem (Nøkkelfri start og inngang) v v v v
Innstegslister foran i rustfritt stål med Lexus-inskripsjon v v - v
Oppbevaringsboks, armlene bak̂1 v v v v
Elektrisk åpning/lukking av bakluke, med berøringsfri autofunksjon̂3 - v v v
Dekkreparasjons-kit v v v v
Ventilerte forseter v v v v
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PAKKER COMFORT* EXECUTIVE F SPORT S* LUXURY

Pakke HUD&BSM

Blindsonevarsel (BSM) med Krysstrafikkvarsel bak med bremsing (RCTAB) - p v v
Head-Up Display (HUD) - p v v

Pakke HUD&BSM PANO (bare RX 450h)

Blindsonevarsel (BSM) med Krysstrafikkvarsel bak med bremsing (RCTAB) - p v v
Head-Up Display (HUD) - p v v
Panoramasoltak, elektrisk skråstilling/slide med elektrisk styrt solskjerming - p o o/p



RX 35

v  Standard 

o  Tilgjengelig som tilbehør 

p  Tilgjengelig som del av en pakke 

-  Ikke tilgjengelig 

 * Comfort og F SPORT utstyrsgrader er kun tilgjengelige for RX 450h.

1 Tilgjengelig på RX 450hL bare i utstyrsgraden Luxury. Oppbevaringsrommet i armlenet bak er ikke tilgjengelig i kombinasjon med kapteinsseter. 

 UTSTYR  |  PAKKER 

PAKKER COMFORT* EXECUTIVE F SPORT S* LUXURY

Pakke HUD&BSM SUN (bare RX 450hL)

Blindsonevarsel (BSM) med Krysstrafikkvarsel bak med bremsing (RCTAB) - p v v
Head-Up Display (HUD) - p v v
Soltak i glass, elektrisk skråstilling/slide med manuelt styrt solskjerming - p - o/p

Pakke PANO WOOD (bare RX 450h)

3-ekers, skinnratt med treinnlegg - - - p
Panoramasoltak, elektrisk skråstilling/slide med elektrisk styrt solskjerming 
(bare RX 450h) - p o o/p

Pakke SUN WOOD (bare RX 450hL)

3-ekers, skinnratt med treinnlegg - - - p
Soltak i glass, elektrisk skråstilling/slide med manuelt styrt solskjerming - p - o/p

Pakke SUN CAPTAIN 6 (bare RX 450hL)̂1

6-seter (2/2/2) konfigurasjon - - - p
Varme setene ytterst på hver side - - - v
Manuelt nedfellbare bakseter, uavhengige kapteinsseter - - - p
Kapteinsseter bak - - - p
Soltak i glass elektrisk skråstilling/slide med manuelt styrt solskjerming - p - o/p
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 TEKNISKE DATA 

 *  I henhold til kravene i WLTP European Regulation EC 2017/1151 og de relevante vedlegg til denne, er drivstofforbruk og CO2-utslipp er målt i et kontrollert miljø ved hjelp av en representativ produksjonsmodell. Endelige nivåer for forbruk 
og CO2-utslipp kan kalkuleres for hver individuell konfigurasjon og det valgte ekstrautstyret. Drivstofforbruket og CO2-utslippet til din bil kan variere fra de målte nivåene som følge av kjørestil og/eller andre faktorer (som veiforhold, trafikk, 
kjøretøyets tilstand, dekktrykk, last, antall passasjerer etc.) som kan ha innvirkning på bilens forbruk og utslipp. For mer informasjon om WLTP-testmetoden vennligst besøk: www.lexus.eu/wltp#nedc

** For RX 450h varierer vekten med utstyrsgrad.  
*** Bagasjevolumet er kalkulert ved hjelp av VDA-metoden. 

Muligheten til å trekke henger inkluderer ikke som standard hengerfeste eller utstyr til å trekke henger. 
Vennligst vær oppmerksom på at videre tekniske data, inkludert oppdateringer, er å finne på www.lexus.no 

MOTOR RX 450h AWD

Motorvolum (cm3) 3456
Sylindre / Ventiler V6 /24
Maksimal ytelse (DIN hk @ o/min) 262 @ 6000
Maksimal ytelse (kW @ o/min) 193 @ 6000
Maksimalt dreiemoment (Nm @ o/min) 335 @ 4600 

ELEKTRISKE MOTORER

Type AC synchronous, permanent magnet
Maksimal ytelse  (DIN hk)  foran/bak 167 / 68
Maksimal ytelse  (kW)  foran/bak 123 / 50 
Maksimalt dreiemoment (Nm)  foran/bak 335 / 139

GIRKASSE

Type Elektronisk-Kontinuerlig Variabel Transmisjon
Drive Firehjulstrekk

TOTALE YTELSER

Totale ytelser (DIN hp) 313
Totale ytelser (kW) 230

YTELSER

Maksimal hastighet (km/h) 200
Akselerasjon 0-100 km/h 7,7

DRIVSTOFFORBRUK* (l/100km)

Kombinert Fra 7,6 til 7,9*

CO2-UTSLIPP* (g/km)

Kombinert Fra 173 til 179*

UTSLIPPSSTANDARD

Euro-klasse EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

VEKTER (kg)

Kjøretøy 2715
Egenvekt (min. - maks.)** 2100 - 2160 / 2100 - 2215

KAPASITETER***

Bagasjeromsvolum – baksetene i normal posisjon, lastet til toppen av andre 
seterad (l)

539

Bagasjeromsvolum – nedfelte bakseter, lastet til taket (l) 1612
Bensintankvolum (l) 65
Maksimal hengervekt uten brems (kg) 750
Maksimal hengervekt med brems (kg) 2000



RX 450h

RX 450h

RX 37

 TEKNISKE DATA 

 Vennligst vær oppmerksom på at dimensjonene som illustrert / oppgitt, er målt i millimeter. 
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 TEKNISKE DATA 

 *  I henhold til kravene i WLTP European Regulation EC 2017/1151 og de relevante vedlegg til denne, er drivstofforbruk og CO2-utslipp målt i et kontrollert miljø ved hjelp av en representativ produksjonsmodell. Endelige nivåer for forbruk 
og CO2-utslipp kan kalkuleres for hver individuell konfigurasjon og det valgte ekstrautstyret. Drivstofforbruket og CO2-utslippet til din bil kan variere fra de målte nivåene som følge av kjørestil og/eller andre faktorer (som veiforhold, trafikk, 
kjøretøyets tilstand, dekktrykk, last, antall passasjerer etc.) som kan ha innvirkning på bilens forbruk og utslipp. For mer informasjon om WLTP-testmetoden vennligst besøk: www.lexus.eu/wltp#nedc

**Nivåer varierer med ulike baksetetyper. Nivå 1. er for 7-seter og nivå 2. er for 6-seters modellen. 
*** Bagasjevolumet er kalkulert ved hjelp av VDA-metoden. 

Vennligst vær oppmerksom på at videre tekniske data, inkludert oppdateringer, er å finne på www.lexus.no 

MOTOR RX 450hL AWD

Motorvolum (cm3) 3456
Sylindre / Ventiler V6 /24
Maksimal ytelse (DIN hk @ o/min) 262 @ 6000
Maksimal ytelse (kW @ o/min) 193 @ 6000
Maksimalt dreiemoment (Nm @ o/min) 335 @ 4600 

ELEKTRISKE MOTORER

Type AC synchronous, permanent magnet
Maksimal ytelse  (DIN hk)  foran/bak 167 / 68
Maksimal ytelse  (kW)  foran/bak 123 / 50 
Maksimalt dreiemoment (Nm)  foran/bak 335 / 139

GIRKASSE

Type Elektronisk-Kontinuerlig Variabel Transmisjon
Drive Firehjulstrekk

YTELSER TOTALT

Totale ytelser (DIN hp) 313
Totale ytelser (kW) 230

YTELSER

Maksimal hastighet (km/h) 180
Akselerasjon 0-100 km/h 8,0

DRIVSTOFFORBRUK* (l/100km)

Kombinert 7,9 til 8,2

CO2-UTSLIPP* (g/km)

Kombinert 179 til 186

UTSLIPPSSTANDARD

Euro-klasse EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

VEKTER (kg)

Kjøretøy 2840
Egenvekt (min. - maks.)** 2205 - 2275 (2195 - 2265)

KAPASITETER***

Bagasjeromsvolum – baksetene i normal posisjon, lastet til toppen av tredje seterad, 
helt frem (l)

176

Bagasjeromsvolum – tredje seterad nedfelt , lastet til toppen av andre seterad (l) 474
Bagasjeromsvolum – tredje seterad nedfelt , lastet til toppen av andre seterad, 
helt frem (l)

591

Bagasjeromsvolum – andre og tredje seterad nedfelt, lastet til taket (l) 1656
Bensintankvolum (l) 65
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RX 450hL

RX 39

 TEKNISKE DATA 

 1 Nivået som er angitt er for RX 450hL med soltak. Tilsvarende tall med standardtak er 1010. 
2 Nivået som er angitt er for RX 450hL med soltak. Tilsvarende tall med standardtak er 977.

Vennligst vær oppmerksom på at dimensjonene som illustrert / oppgitt, er målt i millimeter. 
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 © 2019 Lexus Europa* forbeholder seg retten til å endre enhver detalj i spesifikasjonene og utstyret 
uten forhåndsvarsel, og tar samtidig forbehold om skrivefeil.. Detaljer vedrørende spesifikasjoner 
og utstyr er også gjenstand for endring for å tilpasses lokale forhold og behov. Vennligst kontakt din 
Lexus-forhandler om du vil forhøre deg om hvorvidt slike endringer kan være nødvendige i ditt område.

Vennligst merk at biler som er avbildet og spesifikasjonene i denne brosjyren kan avvike fra modeller 
og utstyr som er tilgjengelig i ditt område. Farger kan variere noe fra det du ser på bildene. 

For ytterligere informasjon, vennligst besøk vår nettside: www.lexus.eu

Å ta vare på miljøet er en prioritet for Lexus. Vi gjør mange tiltak for å sørge for at kjøretøyene våre 
i løpet av deres livssyklus - fra design, produksjon, distribusjon, salg, service og resirkulering - har 
en så lav miljømessig påvirkning som mulig. Forhandleren din kan gi deg mer informasjon om hvilke 
krav som settes til resirkulering. 

*Lexus Europa er en avdeling i Toyota Motor Europe NV/SA.

Trykket i Europa i august 2019 

 Mer om nye RX: 

lexus.no/RX

youtube.com/LexusEurope

twitter.com/Lexus_EU 


