GAMA LEXUS

EXPERIÊNCIAS INCRÍVEIS

Desde o lançamento do sedan LS 400 em 1989, Lexus tornou-se sinónimo
de qualidade excecional e de automóveis de luxo incrivelmente requintados.
Determinados a oferecer mais, lançámos recentemente uma nova geração de
veículos: automóveis que se destacam da multidão e desafiam convenções.
Modelos como o fantástico sedan topo de gama LS - o empolgante novo
crossover compacto Lexus UX lançado no Salão Automóvel de Genebra
2018 - e o SUV de luxo RX de 7 lugares. Com base numa estética e harmonia
japonesas únicas, sem fazer cedências, o design Lexus é agora mais distinto
e determinado do que nunca.
No entanto, o visual atrativo não seria nada sem um desempenho incrível.
Inspirados no superautomóvel Lexus LFA lançado em 2010, os nossos “Mestres
Condutores” trabalharam incansavelmente para identificar e expressar o
gosto único do prazer de condução. Com este conhecimento arduamente
conquistado, melhorámos a natureza precisa e elegante de cada Lexus com
uma dose considerável de adrenalina: uma nova e arrebatadora experiência
de condução, que começa quando se aproxima de um automóvel como o
coupé de luxo LC e continua enquanto o conduz e aprecia.
Naturalmente que a tecnologia desempenha um papel muito importante no
nosso trabalho. Entendemos a inovação como um processo interminável e
estamos empenhados em antecipar as necessidades e os desejos futuros.
Esta abordagem levou a grandes inovações automóveis, como o primeiro
híbrido de luxo a nível mundial, em 2004 - o RX 400h - e, agora, o sistema
Híbrido Multifases, que alimenta os novos LS 500h e LC 500h. Apesar de nos
concentrarmos essencialmente no futuro, temos imenso orgulho na qualidade
da construção excecional dos nossos automóveis, que é supervisionada pelos
nossos artesãos “Takumi”. Por fim, após entregarmos o seu Lexus, irá descobrir
algo mais - o chamado “Omotenashi”, uma forma de hospitalidade japonesa
que nos ajuda a antever na perfeição as suas necessidades.
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ACESSO EXCLUSIVO AO CENTRO DE DESIGN DA LEXUS NO JAPÃO
desenvolver um Lexus completamente novo. Desde
esboços rudimentares e representações tridimensionais
até modelos em argila e protótipos próximos da conclusão,
todos são desenvolvidos neste edifício, para que os
designers da Lexus possam analisar a evolução dos seus
designs da forma o mais inteligente e detalhada possível.
Além das instalações aqui situadas, existe uma área onde
operadores de computadores altamente qualificados
trabalham em conjunto com os designers, para criarem
imagens digitais a partir de esboços iniciais, que serão
utilizadas para apresentações internas ou aos meios de
comunicação. O edifício até possui o seu próprio estúdio
de som para compor bandas sonoras para os vídeos de
lançamento.

02
01

Ao longo dos últimos anos, a Lexus revelou uma série
de novos modelos inovadores, incluindo o SUV RX, o
coupé LC e o sedan topo de gama LS. Sem dúvida que
todos estes automóveis demonstram o compromisso com
um design incrível e estabelecem padrões elevados para
futuros modelos Lexus.
Qual é o ponto de partida da incrível estética visual de
um novo Lexus? A resposta reside num edifício de quatro
andares, com fachada de vidro, localizado na província de
Aichi, no centro do Japão. Aqui, e em colaboração com os
nossos estúdios de design na Califórnia e na Côte d’Azur,
são criados protótipos e modelos conceptuais Lexus.
O objetivo deste edifício não é imediatamente evidente
a partir do exterior. À primeira vista, é tão anónimo
quanto qualquer outro escritório de uma empresa nas
proximidades. No entanto, quando nos aproximamos,
gradualmente torna-se claro que, afinal, o edifício pode
servir um objetivo especial: está protegido por vários
portões de segurança, onde as identidades dos visitantes
são verificadas e os dispositivos de gravação, como
câmaras, computadores e telemóveis, são educadamente
recolhidos na área de receção.
Dentro do edifício, equipas de designers da Lexus,
especialistas em cor e modeladores “Takumi” estão
atarefados nos respetivos estúdios. Aqui, eles possuem
todos os equipamentos necessários para aperfeiçoar a
nossa inovadora e muito respeitada linguagem de design
“L-finesse” (L = Leading edge, ou seja, de vanguarda).
O centro de design Lexus é composto por quatro
instalações principais: a sala de exame, no último piso,
com um teto retrátil de 200 toneladas para ver novos
modelos secretos à luz do dia; o auditório, à escala real,
e o cubículo de realidade virtual, ambos no terceiro piso;
e o estúdio fotográfico, no rés-do-chão. Resumindo,
o centro de design possui todas as valências para
04
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01 CALTY Design Research, Newport
Beach, Califórnia
02 ED2, Côte d’Azur, França
03 Centro de Design Lexus, Aichi
Provence, Japão
04 A esculpir o modelo em argila do
LF-LC no CALTY Design Research
05 Acabamentos dos artesãos Takumi,
no interior do novo crossover
compacto UX
06 Sedan topo de gama LS, com a
caraterística grelha frontal da Lexus.
07 O ousado SUV RX 450h posa à
frente do elegante novo RX 450hL,
de 7 lugares.
08 As luzes traseiras fundem-se no
novo UX, formando uma presença
visual única
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“As instalações ajudam-nos a estudar mais de perto os
visuais de todos os modelos que desenvolvemos”, afirma
Takeshi Tanabe, diretor-geral de projetos do Departamento
de Design da Lexus. “Aqui, limitamos quaisquer áreas que
necessitam de aperfeiçoamento, ao ponto de praticamente
conseguirmos criar um automóvel real com base nas
imagens finais geradas por computador.”
A tecnologia avançada é, naturalmente, essencial para
as operações, porém, a perícia artesanal especializada
é sempre evidente e absolutamente crucial para ajudar
a criar o produto final. Por exemplo, vejamos a criação
de modelos: modeladores especialistas aplicam
cuidadosamente as suas pinceladas magestrais para
criar modelos de argila em tamanho real. O design é
analisado repetidamente até tanto os designers como
os modeladores estarem satisfeitos com a forma final.
Esta meticulosa atenção ao detalhe faz parte do nosso
compromisso de criação de produtos de qualidade.
Quer seja um protótipo, um automóvel de produção ou
um modelo conceptual, cada veículo Lexus passa pelo
mesmo minucioso processo até alcançar a perfeição.
“Independentemente da perfeição desses visuais gerados
pelo computador, são as mãos habilidosas dos nossos
modeladores “Takumi” que determinam o tratamento
final do design exterior”, acrescenta Tanabe. “Estes
artesãos experientes esculpem o modelo em argila
durante semanas e meses recorrendo à experiência
que acumularam ao longo de muitos anos. Depois,
examinamos o modelo juntamente com os modeladores e
damos feedback para comunicar melhor as nossas ideias
e intenções. Os próprios modeladores têm mentes muito
criativas e apresentam sugestões valiosas com frequência.
Repetimos este processo até chegarmos a um formato
de carroçaria que satisfaça todas as partes envolvidas.
Assim, os nossos automóveis não são apenas máquinas.
Contêm emoções humanas genuínas, inspiração e níveis
impressionantes de perícia artesanal.” É também aqui, no
centro de design, que são tomadas decisões relativamente
aos veículos que entrarão em produção ou, no caso dos
protótipos, qual fará a sua estreia mundial em salões
automóveis como o de Genebra, Frankfurt ou Detroit.

DESIGN

“A intervalos regulares, Akio Toyoda e outros executivos
de topo visitam o quarto piso deste edifício para tomar
decisões importantes sobre o que alcançámos e quais os
modelos Lexus que chegarão à produção”, acrescenta
Tanabe com um sorriso.
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VISÃO EM TÚNEL

UM NOVO MOVIMENTO

A primeira característica que impressiona em relação ao laboratório de
aerodinâmica Lexus é o tamanho. Localizado na sede de investigação e
desenvolvimento da Lexus na província de Aichi, no Japão, o túnel de vento
personalizado do laboratório é um circuito espaçoso, com 22 metros de altura
e 260 metros de comprimento. Foi nestas instalações de última geração que
os nossos designers e engenheiros passaram centenas de horas a analisar o
fluxo de ar à volta do novo Lexus UX. “A função mais importante do túnel de
vento é criar um fluxo de ar sempre constante em direção ao automóvel, para
que possamos investigar e melhorar a sua aerodinâmica”, afirma Toshiyuki
Murayama, diretor de grupo da gestão térmica e aerodinâmica. “Quando um
automóvel como o novo crossover compacto Lexus UX circula a 100 km/h, a
resistência ao vento representa até setenta por cento das forças que afetam o
seu desempenho geral. Por forma a revolucionar a aerodinâmica neste tipo de
crossover, a equipa desenvolveu várias inovações de design, pioneiras a nível
mundial: Uma aleta, com um formato exclusivo, nas luzes traseiras combinadas,
que ajuda a estabilizar o automóvel quando se verificam ventos laterais, e os
arcos das rodas, com frisos graduais, para melhorar a manobrabilidade nas
curvas. Jantes de liga leve, com um novo e inovador design aerodinâmico –
inspirado nas flaps Gurney dos automóveis das corridas de Fórmula 1 – foram
também projetadas para arrefecer os travões de disco e baixar a resistência
geral ao vento”, afirma Murayama.

Pense bem na forma como está sentado enquanto lê isto. Enquanto está
sentado, a sua coluna estabiliza a cabeça. Por sua vez, isso permite que a
pélvis e o peito rodem em direções opostas, estabilizando o movimento da
cabeça, mesmo ao andar ou correr. Para reproduzir este movimento dinâmico
nos bancos dos automóveis, o assento e o encosto do novo Protótipo de
Banco Cinético Lexus foi desenvolvido para se mover de acordo com o peso
do ocupante e com as forças externas. O simples facto de se sentar neste
novo banco protótipo ajuda a estabilizar o movimento da cabeça provocado
pelo movimento do veículo, mantendo o seu campo de visão constante e
melhorando o conforto de condução. Além disso, o padrão em teia-de-aranha
do banco é suficientemente flexível para contornar a forma do seu corpo, o
que permite que se sente confortavelmente durante períodos prolongados. O
centro do encosto encontra-se à altura da omoplata, induzindo o movimento
rotativo do peito em torno do eixo central do banco, o que ajuda a apoiar a
cabeça. Tal como a secção do assento, o encosto também apresenta um padrão
em teia-de-aranha, fabricado a partir de materiais sintéticos e ecológicos de
seda de aranha sintética*, ao invés dos tradicionais equivalentes derivados
do petróleo. Este composto é fabricado principalmente a partir de proteína,
criada através de fermentação microbiana e depois fiada e processada de
forma a obter um novo material, que oferece um amortecimento superior.

*material QMONOSTM desenvolvido pela Spiber Inc.

Líder mundial em aerodinâmica, em 2013 a Lexus abriu o seu próprio túnel de vento
mundialmente reconhecido.

O Protótipo do Lexus Kinetic Seat apresenta um assento e um encosto dinâmicos.

TESTADO NO TÚNEL DE VENTO MAIS
AVANÇADO DO MUNDO
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MUDANÇA INSTRUMENTAL

PERÍCIA ARTESANAL

Inspirado no painél de instrumentos do superdesportivo Lexus LFA, o
mostrador central do IS F SPORT é composto por um ecrã LCD com TFT
de oito polegadas. “Faz todo o sentido instalar um conta-rotações digital
nos modelos de elevado desempenho, como o superautomóvel LFA e a
gama F SPORT”, explica Naoki Kobayashi, engenheiro-chefe adjunto na
Lexus, “porque o ponteiro gráfico do mostrador eletrónico pode registar
e apresentar a capacidade do motor de acelerar do ralenti até à redline
(7000 rpm) de uma forma muito mais precisa do que qualquer equivalente
analógico. Mas ninguém tentou combinar isso com peças físicas analógicas
para construir um painel de instrumentos com a excelência da engenharia.
No entanto, seria perdoado por julgar que o conta-rotações é puramente
digital, visto que está muito bem concebido.” Emoldurado por um elemento
em forma de anel, montado no ecrã, mede 120 milímetros de diâmetro e
encontra-se no centro do monitor, com os elementos digitais do indicador
apresentados em cada lado. O anel alimentado pelo motor funciona como
o aro exterior do indicador e desliza para o lado quando o condutor utiliza
um botão no volante para obter informações como quilometragem ou listas
de reprodução musical.

Antes de a equipa de design do LC regressar ao trabalho, passou alguns dias a
desfrutar do superautomóvel Lexus LFA pelas ruas de Los Angeles e em pista.
Inspirado no LFA, tornou-se claro que o novo coupé de luxo LC iria necessitar
de um tipo de volante muito especial. Koji Sato, Engenheiro-Chefe do LC:
“Um mestre condutor “Takumi” ajudou a definir o melhor formato possível
para o volante. Ao percorrer várias voltas em pista, verificando detalhes vezes
sem conta, aperfeiçoou constantemente o perfil para apresentar uma zona
elíptica perfeita que se adapta na perfeição às mãos do condutor, nas curvas
com forças G elevadas. Ao longo do tempo, criou um desenho em corte
transversal, incrivelmente complexo, com perfis diferentes para cada secção
do volante. O mesmo processo intensivo foi aplicado às patilhas seletoras,
para alcançar o ajuste e posicionamento perfeitos das mãos. O LC será
construído na fábrica de Motomachi, a mesma unidade onde produzimos
o LFA. De facto, muitos dos artesãos que trabalharam nesse modelo estão
agora exclusivamente envolvidos no novo coupé. Desta forma, conseguimos
aproveitar o seu conhecimento e experiência em áreas como os componentes
de fibra de carbono, trabalhos em pele e acabamentos à mão.”

O mostrador do IS F SPORT combina tecnologia de ponta e engenharia de precisão.

O protótipo do volante do LC foi esculpido por um mestre condutor “Takumi”.

TECNOLOGIA FANTÁSTICA ALIADA À PERÍCIA
ARTESANAL “TAKUMI” JAPONESA

Experiências incríveis
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PERÍCIA ARTESANAL

CONHEÇA OS ARTESÃOS QUE CONSTROEM O
FANTÁSTICO NOVO LEXUS LS
Na nossa fábrica de Tahara, no Japão, a linha de
montagem do LS assemelha-se a um ballet com
uma coreagrafia perfeita Os movimentos são
suaves, metódicos e ponderados. Utilizando todos
os seus sentidos, os mestres artesãos “Takumi”,
de luvas brancas, inspecionam cuidadosamente
cada veículo, à procura da mais pequena mancha.

um rangido, um odor ou uma vibração e identificar
a origem do problema. Espera o mesmo dos seus
inspetores, que submetem cada LS que sai da linha
de produção a uma vasta série de testes. Segawa
prepara a sua equipa para fazer as perguntas
corretas: O automóvel continua a seguir em linha
reta quando tiro as mãos do volante a 100 km/h?
O automóvel trava, acelera e vira como deveria? O
Na oficina de pintura, Kimihiro Sakakibara deteta sistema de Pré-Colisão Avançada está a funcionar
as mais pequenas imperfeições na pintura polida corretamente? Os vedantes das portas estão
à mão, que outros fabricantes de automóveis instalados de forma a durar toda a vida?
podem ignorar e talvez deixar passar. Este nível
de paixão provém do facto de ter passado perto Por fim, nenhum Lexus deixa Tahara sem dar
de três décadas dedicado à oficina de pintura. algumas voltas na pista de testes de 4 km. Os
Todas as carroçarias pintadas que passam pelo condutores levam os automóveis para calçadas
posto de Sakakibara são alvo de várias inspeções empedradas, em cimento e com outros obstáculos,
digitais e humanas. “Nunca podemos permitir para verificar a condução, a suspensão e as
que a nossa atenção falhe. Os nossos clientes vibrações. Uma lição fundamental de Segawa:
valorizam e merecem uma qualidade magnífica e “Seja um bom ouvinte e questione-se: Qual o
som de um automóvel quando cruza o ar?” e
duradoura”, declara.
depois acrescenta “Naturalmente, um Lexus foi
Hideya Segawa é o mestre artesão “Takumi” concebido para permanecer silencioso. Quando
responsável pela inspeção final do LS. Conhece de está no seu interior, não ouvirá muito mais além do
cor cada uma das 30.000 peças que fazem parte som entusiasmante do motor.”
do sedan de luxo e consegue detetar habilmente

01 - Friso da porta em origami: Em colaboração
com artesãos têxteis de Quioto, criámos um friso
de porta tridimensional, de origami requintado,
para o novo LS. Ao integrar o conceito “L”
da Lexus, a beleza do interior em diversos
tipos de luz é maximizada; Acabamentos em
vidro Kiriko: Inspirando-nos no vidro lapidado
tradicional japonês Edo Kiriko - frequentemente
oferecido pelo Primeiro Ministro japonês e pelo
Príncipe Herdeiro a dignitários estrangeiros –
desenvolvemos, pela primeira vez no mundo,
e especialmente para o LS, as primeiras
incrustações em vidro para porta.
02 - Inserções em magnésio: Inspirada na
elegância intemporal da harpa japonesa, a
tecnologia de fabrico de última geração utiliza
tiras de magnésio leves e muito duradouras para
destacar as curvas graciosas do tablier do LS.
03 - Bancos em pele, concebidos por “Takumi”:
Os pespontos que refletem o design da grelha
frontal do LS conseguem um visual caraterístico
dentro do novo LS, juntamente com um volante
desenvolvido pelo nosso “Mestre Condutor”
Takumi.
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O coupé de luxo LS é construído na fábrica de Motomachi, que acolheu a
produção do superdesportivo Lexus LFA. A configuração e as instalações
da unidade foram adaptadas à produção do LC, para garantir os mais
elevados níveis de qualidade. Muitos dos artesãos “Takumi” e trabalhadores
especializados que construíram o LFA foram transferidos para o projeto
LC, trazendo consigo uma riqueza de conhecimentos e experiência,
particularmente em áreas como a criação de componentes de fibra de
carbono e estofos personalizados. Para obter uma qualidade excecional, a
área de produção do novo LC está pintada de um branco puro, para criar
um ambiente de trabalho relaxante e que favorece a concentração.

Acabamentos do habitáculo: As competências dos “Takumi” são visíveis nas
costuras precisas que mantêm um acabamento perfeito nos locais em que
a pele se estende por superfícies complexas. O efeito dos acabamentos do
tecido Alcantara® nos painéis das portas e o padrão das perfurações na pele
dos bancos são caraterísticas da atenção ao detalhe no novo LC.

Alavanca de mudanças em pele: No novo LC, este ponto de contato tão
importante para o condutor é desenvolvido através de um método preciso,
que mantém as costuras ocultas. As peças de metal são embutidas para que
a palma da mão do condutor apenas envolva pele. As diferentes peças da
manete também possuem qualidades táteis contrastantes: enquanto o topo
é liso e suave, a superfície traseira em pele perfurada é mais dura, conferindo
uma sensação reveladora a cada mudança de velocidade.
Experiências incríveis
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SELF-CHARGING HYBRID

LEXUS SELF-CHARGING HYBRID
A tecnologia híbrida é um exemplo
perfeito da forma como a Lexus
transforma ideias criativas numa
realidade fantástica: ao antever a
necessidade de uma inovação
na tecnologia dos grupos
motopropulsores, nos anos 90 os
nossos engenheiros começaram a

Anos 90: A Lexus inicia a
investigação e o desenvolvimento
dos híbridos.
2002: A Lexus testa híbridos
com células de combustível que
produzem zero emissões, no
Japão e nos EUA.
2004: A Lexus lança o primeiro
híbrido de luxo a nível mundial, o
SUV RX 400h.
2008: É lançado o híbrido
LS 600h V8, com sistema de
massagem “Shiatsu”.
2011: CT 200h - o primeiro
híbrido compacto de luxo do
mundo - é colocado à venda.
2016: O milionésimo híbrido
Lexus é entregue e o novo LC
500h apresenta o sistema Híbrido
Multifases.
2017: O novíssimo híbrido topo de
gama LS 500h é apresentado no
Salão Automóvel de Genebra. a
2018: o empolgante novo
crossover UX é apresentado no
Salão Automóvel de Genebra.
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investigar a harmoniosa combinação
da potência dos motores a gasolina
e elétricos. Em 2004, após quase
uma década de desenvolvimento,
a Lexus lançou o primeiro híbrido
de luxo do mundo. Todos os
componentes de maior dimensão
foram fabricados internamente,

resultando na Lexus Hybrid Drive, um
sistema de tração flexível e altamente
inteligente, em constante evolução.
A Lexus representa a vasta maioria
de automóveis híbridos de luxo
atualmente nas estradas (entregámos
o nosso milionésimo híbrido em
2016), e dispõe de modelos híbridos

em todas as suas gamas, incluindo o
novo crossover compacto UX, com
tecnologia híbrida de nova geração, e
o LC 500h e LS 500h, com sistema
Híbrido Multi Stage.

SELF CHARGING HYBRID

CONDUZIR O HÍBRIDO LEXUS
Todos os híbridos Lexus oferecem
uma condução relaxante e um
desempenho ambiental líder na sua
classe. Capazes de percorrer curtas
distâncias produzindo zero emissões
no modo EV (veículo elétrico), os
automóveis recarregam enquanto
são conduzidos, o que significa

que não tem de se preocupar com
carregamentos nem com níveis
de bateria baixos que impeçam a
sua liberdade. Juntamente com a
experiência única de ser proprietário
de um automóvel híbrido, desfrutará
d e s i g n i f i c a t i va s p o u p a n ç a s
financeiras, graças a emissões de

CO 2, consumo de combustível e
custos de funcionamento mais
reduzidos, bem como de benefícios
fiscais e valores residuais elevados.

Experiências incríveis
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DENTRO DO SIMULADOR DE CONDUÇÃO MAIS AVANÇADO DO MUNDO
Num edifício do tamanho de um estádio de futebol,
no nosso campus de investigação Higashi-Fuji, perto
do Monte Fuji, os engenheiros da Lexus construíram
o simulador de condução mais avançado do mundo.
Analisando em profundidade o comportamento
dos condutores em condições extremas, as suas
simulações complexas têm em consideração até
distrações reais, como telemóveis, trânsito intenso
ou estrada com nevoeiro.

guias que cobrem todo o comprimento e a largura
do edifício. Gravações sonoras do ruído do motor,
vibrações da estrada e vento completam a experiência
de realidade virtual. Se necessário, o sistema pode
mesmo simular velocidades até 300 km/h e curvas
acentuadas até 330 graus.

trânsito: estes são os três elementos fundamentais de
uma condução segura.” O Simulador de Condução da
Lexus junta esses elementos num ambiente controlado,
onde cada variável pode ser testada e medida.

“Este é o tipo de testes que seriam impossíveis de
realizar no mundo real. Os dados recolhidos no
simulador são muito úteis para nos ajudarem a
perceber como é que os condutores reagem em
situações difíceis.”

O realismo absoluto da experiência de condução
virtual é particularmente evidente durante testes
que simulam situações de condução extremamente
Takashi Yonekawa, um engenheiro da Lexus que monótonas, em que os condutores têm tendência
ajudou a desenvolver o simulador a partir do zero, a ficar sonolentos e adormecer. Takahiko Murano,
explica: “O condutor, o veículo e o ambiente do responsável pelo desenvolvimento dos testes, explica,

Com o seu aspeto de cápsula espacial, a cúpula
branca, que mede cerca de sete metros de diâmetro,
constitui o núcleo do Simulador de Condução da
Lexus. Atualmente, acolhe um sedan LS de tamanho
real. O interior da cúpula está coberto de ecrãs, nos
quais oito projetores criam situações de condução
urbanas, no campo ou em autoestrada. Embora as
projeções sejam muito reais, o simulador também
trabalha os outros sentidos. Para o efeito, toda a
cúpula é movida por enormes cilindros hidráulicos,
que se inclinam e rodam para simular curvas, subidas,
aceleração e desaceleração. Toda a cúpula também
se move para a frente, para trás e para os lados, sobre
12
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Milhares de voluntários já conduziram no simulador,
fazendo parte de uma vasta gama de testes de
caraterísticas de segurança novas ou melhoradas.
São pessoas comuns, desde jovens de 20 anos até
reformados. Alguns deles utilizam os seus automóveis
todos os dias e outros apenas ocasionalmente. O
Sr. Murano observa que “as pessoas conduzem
de formas muito diferentes, mas o nosso objetivo é
mantê-las seguras.” E a melhor forma de o fazer é
estudar condutores reais, aplicando esta experiência
aos novos modelos Lexus.

TECNOLOGIA

O ESPÍRITO PIONEIRO DA LEXUS SIGNIFICA QUE, MUITAS VEZES,
OPTAMOS PELO CAMINHO MAIS DIFÍCIL EM VEZ DE ACEITARMOS
A TECNOLOGIA CONVENCIONAL
HEAD UP DISPLAY
Inspirado na tecnologia inicialmente desenvolvida para aviões
de combate, este Sistema de Visualização extra amplo está
discretamente posicionado no seu campo de visão e projeta
informações fundamentais no parabrisas do seu Lexus.
LEXUS SAFETY SYSTEM+ /
LEXUS SAFETY SYSTEM + A*
Beneficiando da nossa vasta experiência em investigação
sobre prevenção de acidentes, muitos modelos Lexus estão
agora disponíveis com o inovador Lexus Safety System + ou
Lexus Safety System + A como equipamento de série. Este
inclui um Sistema de Pré-Colisão com deteção de peões;
Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem, com função
de Aviso de Desvio, para o ajudar a manter-se na estrada;
Sistema de Máximos Adaptativo, para uma visão melhorada
à noite; Sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito e
Cruise Control Adaptativo que regula a sua velocidade de
acordo com a velocidade do veículo à sua frente.
PROTÓTIPO LS+
Apresentado pela primeira vez no Salão Automóvel de
Tóquio 2017, o protótipo LS+ tem como objetivo um mundo
sem sinistralidade na estrada. Além de um design arrojado,
o protótipo de topo de gama lança o “Conceito de Gestão
Integrada da Segurança Lexus”, que demonstra uma nova
forma de integrar as tecnologias e os sistemas de segurança
individuais de um automóvel, por forma a prestar um nível
de apoio mais avançado aos condutores, em todo o tipo de
situações. E para que todos possam desfrutar de mobilidade
segura sem prejudicar o prazer de conduzir, a Lexus está
a desenvolver tecnologias de condução automatizada.
Prevemos apresentar estas tecnologias “Urban Teammate”
para condução automatizada em estradas publicas na primeira
metade dos anos de 2020.
TECNOLOGIA NANOE®
A premiada tecnologia nanoe® liberta partículas microscópicas
com carga negativa no habitáculo do seu Lexus para purificar
o ar e desodorizar eficazmente os bancos. Estas partículas
também proporcionam um agradável efeito de hidratação
na sua pele e no seu cabelo.
CÉLULA DE COMBUSTÍVEL DA LEXUS
O protótipo topo de gama Lexus LF-FC (apresentado
à esquerda) é alimentado por um sistema de células de
combustão de hidrogénio, de elevado rendimento. Totalmente
desenvolvido pela Lexus, o sistema não só aciona as rodas
traseiras, mas também alimenta os dois motores incorporados
nas rodas dianteiras, proporcionando um incrível desempenho
com tração às quatro rodas.
* Em nenhuma circunstância deverá utilizar o Lexus Safety System + para substituir as
suas capacidades de condução ao volante. Leia as instruções com muita atenção antes
de operar o sistema e lembre-se de que o condutor é sempre o responsável por uma
condução segura. Os pormenores das especificações e do equipamento estão sujeitos a
alterações de modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Contacte o seu
Centro Lexus.
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F SPORT

F SPORT: APERFEIÇOADO PELOS “MESTRES
CONDUTORES” LEXUS, QUE DESENVOLVERAM O
SUPERAUTOMÓVEL LFA E O COUPÉ RC F
Inconfundivelmente dinâmicas, as versões F SPORT apresentam um design frontal agressivo, um discreto spoiler
traseiro e uma grelha frontal exclusiva. As jantes de liga leve e a suspensão com afinação desportiva asseguram uma
condução mais entusiasmante. No interior, os bancos desportivos em pele, a alavanca de mudanças em pele perfurada
e o volante F SPORT são complementados por pedais, embaladeiras e painéis do tablier em alumínio maquinado.

Os modelos Lexus F SPORT possuem
jantes de liga leve exclusivas, com
suspensão e Direção aperfeiçoada no
autódromo. Se estiver equipado com
Suspensão Variável Adaptativa, basta
selecionar o modo SPORT S+ para
um desempenho excecionalmente
envolvente.

14

Experiências incríveis

As versões F SPORT estão equipadas
com bancos desportivos em pele, que
se adaptam ao corpo para melhorar
a comunicação entre o automóvel
e o condutor, mas também para
proporcionar conforto em viagens
mais longas. Para apresentar estas
caraterísticas, aplicámos um método
de estofamento designado por
“tecnologia de espuma integrada” processo inicialmente utilizado para
bancos de veículos de desportos
motorizados. Assim, os condutores
têm a sensação de estar sentados no
banco, em vez de estarem a “flutuar”.

At r á s d o vo l a n t e F S P O RT
delicadamente produzido em pele,
encontrará um grande mostrador
no painel de instrumentos. Este
extraordinário mostrador único utiliza
a inovadora tecnologia TFT e um
anel central móvel. Este conceito
foi herdado do superdesportivo
LFA, pioneiro na tecnologia digital,
para acompanhar as rotações
incrivelmente rápidas do seu motor
V10.

F SPORT

Embora discreto, o emblema F SPORT é símbolo As versões F SPORT apresentam uma grelha frontal exclusiva com malha caraterística F SPORT. O
de distinção. O “F” refere-se ao local de origem spoiler dianteiro inferior possui condutas frontais de arrefecimento dos travões, aletas aerodinâmicas
e às principais instalações de testes dos nossos que aumentam a força descendente, e uma abertura de grelha inferior maior.
automóveis F SPORT, de elevado desempenho:
O circuito de Fuji, localizado perto do Monte Fuji.

Experiências incríveis
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DESEMPENHO

PAIXÃO PELA
CONDUÇÃO
JAMES ROSSITER, PILOTO DO
LEXUS RC F GT500, EXPLICA A
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM
EQUIPA NA SUA CORRIDA PELA
VITÓRIA

“O automobilismo foi a única coisa que sempre quis
fazer”, diz o piloto profissional James Rossiter. “Está
impresso no meu ADN.” O inglês de 31 anos, que
se juntou à equipa Super GT da Lexus em 2012,
começou a visitar circuitos em criança, ainda antes
de conseguir tocar com os pés nos pedais. O seu
pai era piloto e a família Rossiter acompanhava-o
nas corridas por todo o mundo. “Na realidade, o
meu pai não queria que eu entrasse neste mundo”,
afirma Rossiter. “Ele percebia os desafios associados
à profissão, mas eu tenho esta paixão desde que
me lembro. E isso é fundamental para alguém se
tornar piloto de competição.”
“Aconteceu tudo muito depressa”, lembra Rossiter
quando questionado sobre o momento em que se
juntou à equipa Lexus. “Um dos meus amigos ia
sair e acreditou que eu seria um bom substituto.”
Rossiter veio fazer um teste e, de repente, já tinha
um contrato. “Tornar-se piloto da Lexus depende do
desempenho, mas também da atitude da pessoa”,
declara. ”É necessário ser a peça que encaixa de
forma ideal na Lexus e na equipa.”
O primeiro dever de Rossiter como piloto da Lexus
é o seu desempenho em pista. Mas o seu trabalho
inclui muitas outras funções, nomeadamente
como elemento fundamental de uma equipa
unida e colaboradora, cujos membros lutam
pela liderança. Nos testes, trabalha em estreita
colaboração com engenheiros da Lexus na afinação
16
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e aperfeiçoamento do seu automóvel, o novo Lexus parte desta. Eu dependo da equipa. E preciso
RC F GT500, dando feedback e orientação para que acreditem em mim quando estou no circuito.”
melhorias futuras.
Rossiter visita as oficinas da Lexus algumas vezes
“A chave para o sucesso nos desportos motorizados por ano. Isso dá-lhe a oportunidade de se manter
é a relação entre os pilotos e os engenheiros: a par das melhorias e das atualizações feitas ao
dizemos aos nossos engenheiros exatamente aquilo automóvel, acompanhar ideias e conversas e passar
de que necessitamos como pilotos para alcançar algum tempo com a equipa unida. Essas visitas são
o máximo desempenho”, explica Rossiter, que “ocasiões para irmos todos jantar fora e passar bons
trabalhou em estreita colaboração com a equipa momentos”, refere Rossiter. “Passamos juntos por
Lexus para desenvolver a aerodinâmica do seu tudo, todos os momentos positivos e negativos.
automóvel. “A aerodinâmica é muito importante Posso ser quem está dentro do automóvel, mas não
para a velocidade do automóvel e para o seu seria ninguém sem os meus mecânicos.”
equilíbrio nas curvas. As mudanças que fazemos
podem parecer pequenas, mas quando fazemos A paixão de Rossiter pela condução - e pelos
curvas a 160 quilómetros por hora, isso faz uma automóveis Lexus - não acaba nas corridas. Ele
diferença enorme.” A função de Rossiter não pára na acredita que a sua experiência com automóveis
meta. O trabalho realizado nos bastidores é o que de corrida pode ser transposta e aplicada a
fortalece uma equipa, afirma, e permite que o piloto automóveis de estrada. Rossiter pretende continuar
e o automóvel alcancem o nível de desempenho a trabalhar com engenheiros para ajudar a melhorar
extremo, necessário para entrar numa competição a conceção, o desenvolvimento e os testes de
como a Super GT.
futuros automóveis de estrada da Lexus. Para
ele, a colaboração contínua entre o condutor e
“Lembro-me de algo que aconteceu no mês os engenheiros é a chave para a inovação e o
passado”, diz Rossiter. “O meu colega de equipa desempenho líderes do mercado no sector.
teve um pequeno acidente com o automóvel e os
engenheiros trabalharam a noite inteira, até às 5
da manhã, para o reparar. Devido às mudanças
que realizaram, no dia seguinte fomos ainda mais
rápidos durante os testes. O segredo está mesmo
na equipa no seu todo; o piloto é uma pequena

DESEMPENHO

LUXO AFINADO PARA COMPETIÇÃO
A história da marca “F” da Lexus começa em 2007, com o lançamento
do IS F, um sedan desportivo V8 com uma natureza de alta performance,
que permitiu aos amantes de automóveis desfrutarem da pista,
independentemente do seu nível de habilidade. Em 2010, a Lexus
lançou o superautomóvel LFA V10, alvo de muitos elogios por parte
de jornalistas do mundo automóvel e de fãs de desportos motorizados
de todo o mundo. Com base nesta experiência, o Lexus RC F (página
36/37) foi desenvolvido no circuito de Fuji Speedway (as suas curvas
mais exigentes estão representadas no logótipo da marca “F”) e, depois,
afinado no circuito de Nürburgring. www.lexus.pt/f-philosophy
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“Esforçar-nos-emos sempre por criar automóveis fantásticos - veículos com
uma impressionante estética e uma condução sensacional. Queremos que
os nossos clientes adorem os seus automóveis.”

TOKUO FUKUICHI, PRESIDENTE DA LEXUS

CT
CT 200h
Potência máx.: 136 cv / 100 kW
Cilindrada do motor: 1798 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 93 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 4,1 l/100 km

TENHA UMA EXPERIÊNCIA DE
LUXO, SEM ESFORÇO, NO PRIMEIRO
COMPACTO DE LUXO “FULL HYBRID”
DO MUNDO

01

01 Grelha frontal Lexus, faróis LED
02 Equipado com 8 airbags, Segurança Pré-Colisão opcional
03 Opção de jantes de liga leve de 15", 16" ou 17"
04 Habitáculo focado no condutor, Remote Touch intuitivo

20
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CT
CT 200h

Apresentamos-lhe o novo e arrojado Lexus CT 200h, com uma grelha frontal ainda mais distintiva, luzes
LED e uma traseira dinâmica. Disponível numa gama de novas cores impressionantes e exteriores em
dois tons, que lhe permitem criar o seu visual preferido para a cidade. O veículo pode ser equipado com
tecnologias avançadas, tais como um grande ecrã central de 10,3” com Remote Touch, a Navegação
de Excelência Lexus e o sistema de som Mark Levinson® com 13 colunas. O Lexus Safety System +
está incluído no equipamento de série. Para uma experiência mais dinâmica, pode escolher o CT 200h
F SPORT, com os interiores exclusivos F SPORT, uma suspensão com uma maior capacidade de
resposta e jantes de liga leve F SPORT de 17 polegadas.

02

03

04

Também há génios por detrás da beleza: no
CT 200h, a Lexus criou um dos híbridos mais
ecológicos alguma vez construído, com várias
inovações ambientais. Por exemplo, enquanto os
folheados de bambu de crescimento rápido são
oferecidos como opção para os acabamentos,
para uma fidelidade de som melhorada e maior

facilidade de reciclagem, ambos os sistemas de
áudio Panasonic® possuem colunas com diafragmas
fabricados a partir de fibras de bambu. Outra
inovação é o forro leve da bagageira, fabricado
a partir de um plástico proveniente de resina de
cana-de-açúcar.
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NX
NX 300h
Potência máx.: 197 cv / 145 kW
Cilindrada do motor: 2494 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 116 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 5,0l/100 km

IMPRESSIONANTE DESIGN DE CROSSOVER,
EQUIPADO COM SISTEMAS DE TRAÇÃO TURBO
OU HÍBRIDOS DA PRÓXIMA GERAÇÃO

01

Apresentando as mais recentes novidades Lexus
em termos de design, o novo NX possui na
parte da frente uma arrojada grelha frontal, com
pormenores atrativos e elegantes faróis LED
triplos, com um visual ainda mais desportivo.
Na traseira, uma silhueta mais agressiva é
aperfeiçoada com as luzes traseiras em forma
de L, que incorporam indicadores sequenciais.
Imediatamente visível é o grande ecrã de 10,3” para
a Navegação de Excelência Lexus, enquanto as
costuras ultraprecisas, em pele, e os instrumentos
magnificamente maquinados contribuem para a
sua experiência tátil. Para a sua segurança, todos
os modelos NX estão disponíveis com o inovador
Lexus Safety System +.

02

Para criar as linhas definidas, mas fluidas, do
NX, os designers da Lexus inspiraram-se na
complexa beleza dos lingotes de metal. Outra
afirmação do design reside no dinâmico detalhe
lateral ascendente e na silhueta idêntica à dos
modelos coupé, que garantem que nunca passará
despercebido. Disponível no inovador modelo

22
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NX 300h Full Hybrid ou no dinâmico turbo a
gasolina NX 300, o habitáculo do NX é agora mais
requintado do que nunca. Procura uma experiência
mais intensa? Então escolha o novo NX F SPORT
com a sua grelha de rede exclusiva, uma suspensão
com uma maior capacidade de resposta, o interior
F SPORT e novas jantes exclusivas.

NX
NX 300h

01 O Ecrã de Visão Panorâmica facilita o
estacionamento
02 Grelha frontal Lexus arrojada e faróis LED
03 Bancos que se adaptam ao corpo, volante
desportivo costurado à mão
04 Oito airbags, pacote Lexus Safety System +
opcional
03

04
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RX
RX 450h
Potência máx.: 313 cv / 230 kW
Cilindrada do motor: 3456 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 132 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 5,8 l/100 km

RX 450hL*
Potência máx.: 313 cv / 230 kW
Cilindrada do motor: 3456 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 136 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 5,9 l/100 km

* Nota: a informação apresentada baseia-se em dados preliminares e está sujeita a alterações sem aviso prévio.

DESFRUTE DO VISUAL SOFISTICADO
E DO REQUINTE DO ICÓNICO SUV
DE LUXO
01

02

Sempre pioneira, sempre na vanguarda, em 1998, a Lexus lançou o
RX, o primeiro SUV a proporcionar o requinte de um sedan de luxo.
Interrompendo novamente a corrente de pensamento dominante, em
2004 apresentámos o primeiro híbrido de luxo a nível mundial – o
inovador SUV RX 400h. Demonstrando a nossa dedicação no que
diz respeito a emocionar os nossos clientes, apresentamos agora o
mais recente modelo RX.

24
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Trata-se do Lexus mais ousado a sair dos nossos estúdios de design,
equipado de série com um inigualável nível de luxo sofisticado. Equipado
com o inovador Lexus Safety System +, o RX 450h também está
disponível na versão F SPORT. Poderá ainda descobrir a elegância e a
amplitude de espaço do novo RX 450hL de 7 lugares.

RX
RX 450h

RX 450hL

01 Teto panorâmico com abertura, Sistema de Navegação Premium Lexus com
ecrã de 12,3 polegadas
02 Grelha trapezoidal Lexus e design de “tejadilho flutuante”
03 Inovador Lexus Safety System + como equipamento de série
04 Apresentação do novo e elegante Lexus RX 450hL de 7 lugares

04

03

A equipa de design da Lexus está
particularmente orgulhosa da
nova versão ampliada do RX – o
RX 450hL. Uma característica nunca
antes vista num RX – uma terceira fila
de bancos – que permite acomodar
sete pessoas num conforto luxuoso.
“Embora seja alguns centímetros

mais comprido, conseguimos manter
toda a elegância e graciosidade do
exterior do automóvel”, declara
Gen Ikeda. “No entanto, no interior,
conseguimos uma amplitude de
espaço revolucionária, graças a uma
compacidade inteligente.”
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IS
IS 300h
Potência máx.: 223 cv / 164 kW
Cilindrada do motor: 2494 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 97 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 4,2 l/100 km

DESCUBRA A CONFIANÇA DO DESEMPENHO NO
NOVO E ARROJADO SEDAN DESPORTIVO

01

01 Sistema de Navegação Premium Lexus com ecrã de 10,3 polegadas, controlado através Remote Touch
02 Disponível com o inovador Lexus Safety System+
03 Linha lateral ascendente esculpida, jantes de liga leve de 16", 17" ou 18"
04 Tejadilho longo, estilo coupé, grelha trapezoidal arrojada

26
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IS
IS 300h

Desperte mais atenções no novo IS - um sedan
desportivo que combina um visual arrebatador
com tecnologia avançada, para proporcionar uma
experiência de condução dinâmica. No interior,
o banco do condutor e o volante ajustam-se às
suas próprias regulações pessoais. Enquanto
descontrai nos bancos em pele, esculpidos para se

ajustarem ao seu corpo, desfrute de detalhes como
as inserções de madeira escura cortada a laser e o
apoio para as palmas das mãos, magnificamente
concebido. Construído na fábrica da Lexus em
Tahara, no Japão, com a qualidade supervisionada
por artesãos “Takumi”, pode optar pelo IS 300h
na dinâmica versão F SPORT.

02

03

04

Depois dos testes aerodinâmicos em instalações
com um enorme túnel de vento, no Japão, o
protótipo do novo IS foi entregue a Yoshiaki Ito,
um “Mestre Condutor” da Lexus, que aperfeiçoa
automóveis como um virtuoso faria com um
instrumento musical. Percorrendo numerosas

voltas nos circuitos de Fuji, Suzuka e Autopolis,
não descansou até ter atingido o equilíbrio perfeito
entre a estrada e o veículo. Tração insuficiente nas
curvas? Yoshiaki encostava o automóvel e fazia um
ligeiro ajuste - para que, quando for você a conduzir
o novo IS, a tração necessária e desejada esteja lá.
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LS
LS 500h
Potência máx.: 359 cv / 264 kW
Cilindrada do motor: 3456 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 141 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 6,2 l/100km

APRESENTAÇÃO DO NOVO E INOVADOR SEDAN
TOPO DE GAMA LEXUS

LR

01

02

01 Versão F SPORT disponível
02 Um design de tablier de formato orgânico coloca os controlos e as interfaces exatamente onde precisa deles
03 Bancos com sistema de massagem shiatsu, concebidos por mestres “Takumi”, sistema de som Mark
Levinson® com 23 colunas
04 Tejadilho longo como o do coupé, jantes de liga leve forjadas, de 20", chassis ultrarrígido partilhado com o
Lexus LC

28
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03

LS
LS 500h

Enquanto o primeiro LS redefiniu os padrões
de requinte, em 1989, a quinta geração de topo
de gama da Lexus transforma o sedan de luxo
numa forma de arte completamente nova. Como
resultado de um percurso criativo de cinco anos,
foram necessários sete modelos de argila, em
tamanho real, para concluir o seu formato robusto

e baixo e o seu tejadilho longo como o do coupé.
O Sistema Híbrido Multifases no LS 500h está
disponível com Tração às Quatro Rodas e a par
disso, o LS é o Lexus mais avançado alguma vez
construído. As inovações tecnológicas incluem o
maior Sistema Head Up Display a cores, de alta
definição, atualmente disponível na sua classe -

que interage de forma dinâmica com o ambiente
envolvente - e a Segurança Pré-Colisão Avançada
com direção automática. E para uma euforia extra,
o novo LS pode ser encomendado no empolgante
modelo F SPORT.

04

Inspirado na arte da hospitalidade japonesa,
“Omotenashi”, quando toca pela primeira vez
no manípulo da porta, o novo LS eleva-se
automaticamente para o ajudar a entrar, assim
como aos seus companheiros de viagem. Quando
abre a porta, os apoios nas almofadas do banco
dianteiro deslizam lateralmente para o ajudar

a entrar. Para o manter revigorado, os bancos
dianteiros, ajustáveis em 28 posições, podem fazer
massagens shiatsu às suas coxas e costas, enquanto
os passageiros dos bancos traseiros desfrutam de
um banco de relaxamento com sete programas de
massagem shiatsu e sistemas de aquecimento extra
para relaxar a zona lombar inferior e os ombros.
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RC
RC 300h
Potência máx.: 223 cv / 164 kW
Cilindrada do motor: 2494 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 113 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 4,9 l/100 km

CATIVANTE DESIGN DE COUPÉ ALIADO AO
LENDÁRIO REQUINTE LEXUS

01

01 Desenvolvido no circuito de Nürburgring para um
excecional requinte na condução
02 Posição de condução desportiva perfeita,
navegação controlada através de Painel Tátil
03 Linhas elegantes, ao estilo de um coupé
desportivo, aliadas a uma grelha trapezoidal
arrojada

02
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RC
RC 300h

O RC é construído na nossa fábrica de Tahara,
por artesãos “Takumi” da Lexus. Com pelo menos
25 anos de experiência, cada artesão é perito
na deteção das mais pequenas imperfeições.
Sentirá a incrível perícia destes artesãos quando
tocar pela primeira vez nos controlos em alumínio
maquinado com precisão ou na magnífica pele.

A pintura brilhante é submetida a um meticuloso
polimento manual, para garantir um acabamento
perfeito. Antes da entrega, os mestres “Takumi”
verificam cada automóvel em termos de suavidade,
numa “sala silenciosa”, utilizando os seus ouvidos
altamente treinados e um microfone sensível.

De perfil largo, baixo e elegante, o RC apresenta
uma grelha trapezoidal Lexus ampla e distinta,
enquanto a carroçaria esculpida de forma arrojada
apresenta um acabamento de pintura brilhante
graças a uma nova tecnologia. Desenvolvido no
circuito de Nürburgring, a pista mais exigente

do mundo, este belíssimo coupé desportivo
possui um chassis extraordinariamente rígido.
Este chassis, aliado a uma suspensão afinada
para competição e ao sistema de tração híbridos,
proporciona uma resposta excelente, aliada a uma
impressionante agilidade nas curvas. A tecnologia

03

Lexus avançada inclui um Painel Tátil, sistema de
áudio Mark Levinson® e o sistema de Segurança
de Pré-Colisão. Para garantir uma experiência
de condução mais dinâmica, os novos modelos
RC F SPORT apresentam uma Suspensão Variável
Adaptativa e jantes de liga leve de 19 polegadas.
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LC
LC 500
Potência máx.: 477 cv / 351 kW
Cilindrada do motor: 4969 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 263 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 11,5 l/100 km

LC 500h
Potência máx.: 359 cv / 264 kW
Cilindrada do motor: 3456 cm3
Emissões de CO2, combinadas: a partir de 145 g/km
Consumo de combustível, combinado: a partir de 6,4 l/100 km

DEIXE A SUA MARCA NO NOVO E
DESLUMBRANTE COUPÉ DE LUXO

01

02

Embora tivessem a liberdade de uma tela
em branco, a equipa de 4000 designers,
engenheiros e técnicos do engenheiro-chefe
Koji Sato enfrentou muitos desafios: Como
manter o tejadilho estilo coupé criando
simultaneamente um espaçoso habitáculo de
quatro lugares? Como colocar jantes de liga
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leve forjada, de 21 polegadas, sob um capô
tão rebaixado? Os engenheiros da Lexus
apaixonaram-se pelas linhas elegantes do LC,
tendo demorado meses a desenvolver uma
suspensão dianteira altamente compacta e
leve que coubesse sob o capô ultrabaixo do
coupé de luxo.

LC
LC 500

LC 500h

A Lexus não deixou nada ao acaso na criação do novo coupé de luxo LC. Desafiando convenções,
os nossos designers muitas vezes demoraram meses a esculpir uma única linha estética em
argila. O mesmo se aplica à tecnologia sob a sedutora carroçaria. O novo LC proporciona uma
condução arrebatadora e apresenta um chassis extra-resistente, com componentes de fibra de
carbono e alumínio. Na estrada, os condutores desfrutam do Lexus Dynamic Hnalding, podendo
escolher entre um motor V8 de 5 litros no LC 500 ou o primeiro sistema Híbrido Multi Stage
do mundo no LC 500h. Ambos os motores produzem um fantástico som e proporcionam um
desempenho impressionante.

03

01 Tração traseira, baixo centro de gravidade
02 Habitáculo focado no condutor, Lexus Navegação Premium
03 Capô elegante, jantes de liga leve forjadas de 21 polegadas
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RC F

O COUPÉ DESPORTIVO
DESENVOLVIDO PARA
PROPORCIONAR PRAZER DE
CONDUÇÃO
Seja em pista ou em estrada, o coupé
desportivo RC F apresenta um
arrebatador desempenho que permite
uma condução a alta velocidade
até 270 km/h. O automóvel foi
desenvolvido no centro técnico da
Lexus, perto do circuito de Fuji (as
suas curvas mais exigentes estão
presentes no logótipo da marca “F”)
pela mesma equipa de engenheiros
que criou o nosso lendário
superautomóvel LFA. O RC F possui
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um chassis extraordinariamente rígido,
aliado à aerodinâmica inspirada no
desporto motorizado e à suspensão
afinada para competição. No entanto,
não foram esquecidos os demais
atributos. Assim, desfrutará de um
automóvel com caraterísticas de luxo,
como bancos em pele costurados à
mão e o excelente sistema de áudio
Mark Levinson® Premium Surround
com 17 colunas.

02

RC F
01 Desfrute de um Diferencial com Vetorização de Binário
para o máximo controlo em pista
02 Faça curvas confortavelmente, apoiado nos bancos
desportivos em pele com apoio superior
03 Cada V8 é afinado por um mestre artesão “Takumi”
utilizando um estetoscópio

O RC F está equipado com o motor V8
mais potente alguma vez desenvolvido pela
Lexus. Testada nas extenuantes 24 horas de
Nürburgring, a cabeça dos cilindros do motor de
5 litros e outras peças móveis são desenvolvidas
pela Yamaha Motorsport, enquanto a montagem
e a afinação final decorrem na nossa fábrica de
Tahara. Distribuindo a sua fantástica potência

RC F
Potência máx.: 463 cv / 341 kW
Cilindrada do motor: 4969 cm3
0-100 km/h: 4,5 s
Velocidade máx.: 270 km/h

para as rodas traseiras através de uma rápida
transmissão automática Sport Direct Shift, de 8
velocidades, ao realizar reduções de velocidade
ouvirá o excecional som da sincronização
entre as mudanças, enquanto o Diferencial
com Vetorização de Binário garante controlo
e agilidade a alta velocidade.

01

03
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DADOS TÉCNICOS

CT

CT 200h

NX

RX

NX 300h FWD / AWD

RX 450h (RX 450hL**)

Potência combinada (cv / kW)

136 / 100

197 / 145

313 / 230

Cilindros / Cilindrada (cm3)

L4 / 1798

L4 / 2494

V6 / 3456

Potência máx. (cv / kW @ rpm)

99 / 73 @ 5200

155 / 114 @ 5700

262 / 193 @ 6000

Binário máximo (Nm @ rpm)

142 @ 2800 - 4400

210 @ 4200 - 4400

335 @ 4600

Velocidade máx. (km/h)

180

180

200

0-100 km/h (s)

10,3

9,2

7,7

Emissões de CO2* (g/km, combinado)

a partir de 93

a partir de 116

a partir de 132 (136)1

Consumo de combustível* (l/100 km, combinado)

a partir de 4,1

a partir de 5,0

a partir de 5,8 (5,9)1

Comprimento (mm)

4355

4630

4890

Largura (mm)

1765

1845

1895

Altura (mm)

1445 / 14552

1645

1685

Distância entre eixos (mm)

2600

2660

2790

1

O consumo de combustível e os valores de CO2 para o CT e RX são medidos em ambiente controlado num automóvel de produção representativo, em conformidade com as diretrizes da Regulamentação Europeia EC 2017/1153 (por
correção da regulação 2017/1231).
Os valores diferem conforme a versão. O 1.º valor refere-se à versão Business do CT 200h. O 2.º valor refere-se às restantes versões do CT 200h.
3
Os valores diferem conforme a versão. O 1º valor refere-se à versão Executive. O 2º valor refere-se às restantes versões do LS 500h.
2

* A partir de… indica o valor mais baixo medido ou previsto para a versão mais ecológica. Outras versões terão valores mais elevados.
O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado, em conformidade com as especificações da Diretiva 80/1268/CEE, incl. aditamentos, num veículo com equipamento segundo a Norma Europeia.
Para mais informações, ou se tiver interesse em adquirir um veículo com equipamento segundo a Norma Europeia, contacte o seu Importador Autorizado Lexus.
O consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 do seu veículo podem diferir dos que foram medidos. O tipo de condução, bem como outros fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado do veículo, a pressão dos pneus,
o equipamento instalado, a carga, o número de passageiros, etc.) influenciam o consumo de combustível e as emissões de CO2 do automóvel.
** Nota: a informação apresentada baseia-se em dados preliminares e está sujeita a alterações sem aviso prévio.
Para mais informações e atualizações, consulte o seu Centro Lexus mais próximo e/ou o nosso website www.lexus.pt.
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DADOS TÉCNICOS

Potência combinada (cv / kW)
3

IS

LS

IS 300h

LS 500h AWD

223 / 164

360 / 264

Cilindros / Cilindrada (cm )

L4 / 2494

V6 / 3445

Potência máx. (cv / kW @ rpm)

181 / 133 @ 6000

300 / 220 @ 6600

Binário máximo (Nm @ rpm)

221 @ 4200 - 5400

N/A

Velocidade máx. (km/h)

200

250

0-100 km/h (s)

8,4

5,5 (N/A)

Emissões de CO2* (g/km, combinado)

a partir de 97

a partir de 141

Consumo de combustível* (l/100 km, combinado)

a partir de 4,2

a partir de 6,2

Comprimento (mm)

4680

5235

Largura (mm)

1810

1900

Altura (mm)

1430

1460 / 14703

Distância entre eixos (mm)

2800

3125
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DADOS TÉCNICOS

LC

RC

LC 500

Potência combinada (cv / kW)

477 / 351

Cilindros / Cilindrada (cm3)

V8 / 4969

Potência máx. (cv / kW @ rpm)

477 / 351 @ 7100

Binário máximo (Nm @ rpm)

540 @ 4800

Velocidade máx. (km/h)

270

0-100 km/h (s)

4,7

Emissões de CO2* (g/km, combinado)

a partir de 263

Consumo de combustível* (l/100 km, combinado)

a partir de 115

Comprimento (mm)

4770

Largura (mm)

1920

Altura (mm)

1345

Distância entre eixos (mm)

2870
RC 300h

1

LC 500h

Potência combinada (cv / kW)

223 / 164

359 / 264

Cilindros / Cilindrada (cm3)

L4 / 2494

V6 / 3456

Potência máx. (cv / kW @ rpm)

181 / 133 @6000

299 / 220 @ 6600

Binário máximo (Nm @ rpm)

221 @ 4200 - 5400

348 @ 4900

Velocidade máx. (km/h)

190

250

0-100 km/h (s)

86

5,0

Emissões de CO2* (g/km, combinado)

a partir de 113

a partir de 145

Consumo de combustível* (l/100 km, combinado)

a partir de 4,9

a partir de 6,4

Comprimento (mm)

4695

4770

Largura (mm)

1840

1920

Altura (mm)

1395

1345

Distância entre eixos (mm)

2730

2870

Os valores de consumo de combustível e emissões de CO2 para o RC F, foram medidos num ambiente controlado com uma versão de produção, de acordo com os requisitos da Regulação Europeia EC 2017/1153
(por correção da norma EC 2017/1231).

* A partir de… indica o valor mais baixo medido ou previsto para a versão mais ecológica. Outras versões terão valores mais elevados.
O consumo de combustível e os valores de CO2 são medidos em ambiente controlado, em conformidade com as especificações da Diretiva 80/1268/CEE, incl. aditamentos, num veículo com equipamento segundo a Norma Europeia.
Para mais informações, ou se tiver interesse em adquirir um veículo com equipamento segundo a Norma Europeia, contacte o seu Importador Autorizado Lexus.
O consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 do seu veículo podem diferir dos que foram medidos. O tipo de condução, bem como outros fatores (como o estado da via, o trânsito, o estado do veículo, a pressão dos pneus,
o equipamento instalado, a carga, o número de passageiros, etc.) influenciam o consumo de combustível e as emissões de CO2 do automóvel.
Para mais informações e atualizações, consulte o seu Centro Lexus mais próximo e/ou o nosso website www.lexus.pt.
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DADOS TÉCNICOS

RC F
RC F

Potência combinada (cv / kW)

463 / 341

Cilindros / Cilindrada (cm3)

V8 / 4969

Potência máx. (cv / kW @ rpm)

463 / 341 @ 7100

Binário máximo (Nm @ rpm)

530 @ 4800 - 5600

Velocidade máx. (km/h)

270

0-100 km/h (s)

4,5

Emissões de CO2* (g/km, combinado)

2581

Consumo de combustível* (l/100 km, combinado)

11,31

Comprimento (mm)

4705

Largura (mm)

1845

Altura (mm)

1390

Distância entre eixos (mm)

2730
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A EXPERIÊNCIA LEXUS

Ao longo da vida útil do seu veículo, trabalhamos para lhe
garantir uma fantástica experiência enquanto proprietário
de um Lexus, prestando-lhe um atendimento inigualável
e um serviço de manutenção excecional, tudo isto
organizado de forma a proporcionar total satisfação e
paz de espírito. Quando visita as nossas instalações,
esforçamo-nos por pensar nas suas necessidades e
disponibilizar os mais requintados serviços, para que possa
usufruir de uma atmosfera confortável e descontraída. No
moderno lounge da Lexus, pode ficar a par das notícias,
navegar na Internet ou degustar algumas bebidas.
Enquanto relaxa, os técnicos da Lexus trabalham com
precisão e eficiência para que possa voltar à estrada o
mais rapidamente possível.
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A EXPERIÊNCIA LEXUS

O COMPROMISSO DA LEXUS É TRATAR CADA
CLIENTE COMO SE FOSSE UM CONVIDADO
Desde que lançámos o primeiro Lexus, esforçámonos sempre por “ir mais além” pelos nossos clientes.
Como se pode verificar pelos inúmeros prémios, o
nosso objetivo é tratar cada cliente como se fosse
um convidado na nossa casa. Mas que outros
fatores contribuem para o nosso inigualável nível de
assistência ao cliente? A resposta está na herança
japonesa e numa palavra: “Omotenashi”

Omotenashi é um modo de vida e de pensamento
para todos os colaboradores Lexus. O mais
importante é que também influencia a forma como
criamos e desenvolvemos automóveis como o
novo sedan de luxo LS. Isto é a forma física de
Omotenashi. Por exemplo, o novo LS eleva-se
automaticamente para o ajudar a entrar - enquanto
os apoios de cabeça da fila traseira são recolhidos
ao fazer marcha-atrás - para proporcionar ao
A tradução da palavra japonesa Omotenashi é condutor uma melhor perspetiva da estrada atrás
“hospitalidade”. No entanto, Omotenashi é muito de si.
mais do que uma inspiração para o nosso serviço
de assistência de excelência; é um conceito japonês
antigo, que descreve a capacidade de prever as
necessidades de outra pessoa, mesmo antes que
estas surjam.
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TÓQUIO:
BEM-VINDO
AO ESPAÇO
“INTERSECT BY
LEXUS”
Com cerca de 38 milhões de
habitantes, Tóquio é a maior
megacidade do mundo, mas
ainda mantém uma personalidade
tradicional e distinta. Era também
o local de testes perfeito para o
INTERSECT BY LEXUS, um novo
tipo de espaço da Lexus, onde os
visitantes podem experimentar
um Lexus sem estar ao volante do
automóvel. Não se trata de um
concessionário nem de um espaço
de revenda tradicional. Os nossos
visitantes podem interagir com o
design, moda, cultura e tecnologia,
numa atmosfera de clube de luxo. Este
conceito teve tanto sucesso que agora
existe um INTERSECT BY LEXUS no
Dubai e irá abrir outro brevemente no
moderno bairro de Meatpacking, em
Nova Iorque.
Desenvolvido por Masamichi
Katayama, o designer de interiores
mundialmente conhecido e fundador
da empresa de design de interiores
Wonderwall, o primeiro piso do
INTERSECT BY LEXUS inclui um
café e “The Garage”, um espaço de
exposições para a cultura e o estilo
de vida associados aos automóveis.
Aqui, pode ver o último modelo
concept da Lexus e desfrutar de
bebidas exclusivas com a chancela
da Fuglen, um café-boutique de
origem norueguesa. Grãos sazonais,
cuidadosamente selecionados e
preparados, oferecem novas formas
de experimentar os destaques do
barista, todos os dias.

Visão geral
INTERSECT BY LEXUS TÓQUIO
Morada: 4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tóquio
Número de telefone:
+81-3-6447-1540
Abertura a: 30 de agosto de 2013
Área:
1.º piso: 165,52 m2
2.º piso: 165,52 m2
Horário de funcionamento:
1.º piso: 09:00-23:00
2.º piso: 11:00-23:00

01

especial de Tóquio - sofisticado e
descontraído. As bebidas incluem
cerveja artesanal japonesa e vinhos.
Para obter mais informações, consulte:
http://www.lexus-int.com/intersect/
tokyo

01

02
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BARCELONA:
LEXUS
HOVERBOARD
O projeto da Hoverboard demorou
18 meses a ser concretizado em
colaboração com uma equipa de
cientistas da IFW Dresden e da evico
GmbH, especialista na tecnologia
de levitação magnética. Após testes
exaustivos com o praticante de skate
profissional e piloto de testes da
hoverboard, Ross McGouran, em
Dresden (Alemanha), a Lexus e a
sua equipa apresentaram o Lexus
Hoverboard, num “hoverpark”
especialmente construído para o
efeito em Cubelles, Barcelona.

O segundo piso inclui a loja
CRAFTED FOR LEXUS, que
apresenta uma coleção de utensílios
do quotidiano, produzidos por
empresas de renome que têm uma
afinidade própria com as filosofias
Lexus, e um “library lounge”, que
serve refeições modernas inspiradas
em Tóquio. O pequeno restaurante
do segundo piso serve uma ementa
de almoço e de jantar moderna mas
informal, selecionada pelo Diretor
de Restauração Daichi Tajima, com
influências do caráter contemporâneo
42
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MILAN DESIGN WEEK
Na Semana de Design de Milão de 2016, tivemos o prazer de lançar “Lexus
- Ao Encontro da Antecipação”, em colaboração com Andrea Trimarchi
e Simone Farresin, do estúdio de design Formafantasma, reconhecido
internacionalmente. A nossa filosofia de design, perícia artesanal e tecnologias
avançadas estiveram na base da criação de uma exposição envolvente como
elemento central do espaço da Lexus, no maior encontro mundial de design.
Produzido em parceria com Yoji Tokuyoshi, vencedor de uma estrela Michelin,
o espaço proporcionou uma experiência multidimensional, captando o espírito
da expectativa contínua que constitui o pilar central do design Lexus. Também
refletiu o espírito “Omotenashi”, a tradição da hospitalidade japonesa intrínseca
à forma como criamos veículos. Além disso, o espaço interpretou a essência
da nossa inovadora tecnologia de células de combustível de hidrogénio, que
pode ser vista no nosso novo protótipo LF-FC com célula de combustível.

LEXUS DESIGN AWARD
Continuando a nossa missão de apoio a jovens designers, na Semana de
Design de Milão, um comité de jurados de elite selecionou o projeto AGAR
PLASTICITY, do grupo AMAM, como vencedor do Grande Prémio de
Design Lexus de 2016. AGAR PLASTICITY é um projeto que explora a
forma como o ágar-ágar, um material gelatinoso obtido a partir de algas
marinhas, pode ser usado como material para embalagens ecológicas, em
alternativa ao plástico. AMAM é um grupo de design, criado em 2015 por
Kosuke Araki, Noriaki Maetani e Akira Muraoka.

03

03

01 Intersect by Lexus em Tóquio
02 Lexus Hoverboard em Barcelona
03 Milan Design Week
03
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Mais informações sobre a Lexus em:
lexus.pt
facebook.com/LexusPortugal
instagram.com/LexusPortugal
youtube.com/LexusPortugal
©

2018 A Lexus Europe* reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes das especificações e do
equipamento sem aviso prévio. Os pormenores das especificações e do equipamento estão também
sujeitos a alterações, de modo a corresponderem aos requisitos e condições locais. Contacte o seu
Centro Lexus Autorizado local, a fim de obter detalhes sobre quaisquer alterações que possam
ser necessárias para a sua área.
Nota: os veículos apresentados nesta brochura, assim como as respetivas especificações detalhadas,
podem diferir dos modelos e equipamentos disponíveis na sua área. A cor da carroçaria do automóvel
pode diferir ligeiramente da cor das fotografias impressas nesta brochura.

Para mais informações, visite o nosso website: www.lexus.pt
Cuidar do ambiente é uma prioridade para a Lexus. Tomámos várias medidas no sentido de assegurar
que durante o ciclo de vida dos nossos automóveis - desde o design, à produção, distribuição, venda e
assistência, e até ao fim da sua vida útil - o seu impacto ambiental seja minimizado. O seu revendedor
terá todo o prazer em fornecer-lhe mais informações acerca dos requisitos de veículos em fim de vida.
* A Lexus Europe é uma divisão da Toyota Motor Europe NV/SA.
Impresso na Europa, abril de 2018

