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GAMA LEXUS  
 Singurul mod prin care puteţi înţelege cu adevărat de ce sunt automobilele 
Lexus atât de speciale, este să conduceţi chiar dumneavoastră un astfel de 
automobil. Vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat distribuitor autorizat 
Lexus sau accesaţi site-ul www.lexus.ro pentru a va programa la test-drive. 

  

 © 2015 Lexus Europe* îşi rezervă dreptul de a modifica orice detalii ale specificaţiilor şi echipamentelor 
fără o notificare prealabilă. Detaliile specificaţiilor şi echipamentelor pot fi, de asemenea, modificate 
pentru a se potrivi cu condiţiile şi cerinţele locale. Vă rugăm să vă informaţi la distribuitorul autorizat 
Lexus dacă există astfel de modificări ce pot fi necesare în zona dumneavoastră.

Notă: Vehiculele din fotografii şi specificaţiile detaliate în această broşură pot diferi în funcţie de 
modelele şi echipamentele disponibile în zona dumneavoastră. Culoarea caroseriei vehiculului poate 
fi uşor diferită faţă de fotografiile din această broşură.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi-ne site-ul web: www.lexus.ro. 

Grija pentru mediu este o prioritate pentru Lexus. Noi luăm numeroase măsuri pentru a ne asigura 
că pe durata ciclului de viaţă al vehiculelor noastre – de la proiectare, producţie, distribuţie, vânzări 
şi service până la sfârşitul ciclului de viaţă – impactul lor asupra mediului este minimizat. Distribuitorul 
dumneavoastră va fi bucuros să vă furnizeze mai multe informaţii despre cerinţele legate de sfârşitul 
ciclului de viaţă al vehiculului.

* Lexus Europe este o divizie a Toyota Motor Europe NV/SA.

Tipărit în Europa, noiembrie 2015 

 GAMA LEXUS 



 Reflectand asupra angajamentului nostru pentru 
‘Omotenashi’ – spiritul �aponez al ospitalităţii, ce 
stă la baza serviciilor noastre pentru clienti – la 
Lexus tratăm fiecare client ca și cum ar fi un 
oaspete în casa noastră. De-a lungul duratei de 
viaţă a autovehiculului, ne străduim să asigurăm 
o experienţă de proprietate uimitoare, oferind 
servicii fără egal și asigurând o mentenanţă 
perfectă, totul fiind orchestrat pentru a vă oferi 
satisfacţie completă și liniște sufletească.

Încă de la lansarea sedanului nostru de vârf, 
LS 400, în 1989, Lexus a crezut în depășirea 
așteptărilor pentru fiecare client in parte. Acest 
lucru este evidenţiat prin nenumăratele premii 
pe care le-am primit în ultimii 25 de ani și 
prin faptul că Lexus vede grija pentru mașina 
dumneavoastră ca și grija pentru dumneavoastră.

Când vizitaţi showroom-ul Lexus, facem 
toate eforturile pentru a anticipa toate nevoile 
dumneavoastră și pentru a vă pune la dispoziţie 
cele mai bune facilităţi, astfel încât să vă bucuraţi 
de o atmosferă caldă și relaxată. În salonul 
Lexus modern, puteţi să vă puneţi la curent cu 
ultimele noutăţi, să navigaţi pe internet sau să 
vă bucuraţi de băuturi răcoritoare. Cât timp vă 
relaxaţi, tehnicienii Lexus lucreaza cu precizie și 
eficienţă pentru a vă pune in mișcare pe drum 
cu un impact minim pentru ziua dumneavoastră. 



03

04-05
 Introducere 

06-07
 Designul 
Lexus 

08-09
 Dinamica
condusului 

10-11
 Luxul 
interior 

18-23
 Hibrid integral 

24-27
 F SPORT 

12-13
 Tehnologie 
avansată 

38-41
 NX 300h 
NX 200t 

46-49
 LS 600h 
LS 460 

42-45
 RX 450h 
RX 200t 

50-53
 RC 300h 
RC 200t 

54-55
 RC F 

58-63
 Date tehnice 
& Lexus care 

14-15
 Calitatea 
Lexus 

16-17
 Siguranţa 

28-29
 CT 200h 

30-33
 IS 300h 
IS 200t 

34-37
 GS 300h 
GS 450h 

56-57
 GS F 

 La Lexus, credem în crearea unor lucruri extraordinare. 
Ca dovadă - noua noastră gamă de automobile de 
clasă superioară, cu un design senzaţional, tehnologie 
ultramodernă şi o putere incredibil de rafinată. Producţia 
este supravegheată de meşterii artizani Takumi, iar 
fiecare Lexus reprezintă expresia luxului. Acum, şapte 
noi modele sunt disponibile cu propulsie Lexus Hybrid 
Drive, precum şi cu o versiune dinamică F SPORT. 
Indiferent pentru ce optaţi, veţi descoperi o experienţă 
realmente uimitoare, ca proprietar şi la volan. 

 GAMA LEXUS 

 GAMA  CUPRINS
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 GAMA  INTRODUCERE

 UIMITOR ÎN 
MIŞCARE 
 La Lexus facem permanent eforturi de a construi automobile deopotrivă 
uimitor de condus şi de călătorit. Când am creat prima noastră maşină, 
LS 400, am încredinţat crearea  limuzinei noastre amiral unui număr de 
1.400 ingineri. În 2004, am lansat primul hibrid premium din lume – 
crossover-ul RX 400h – iar acum oferim o gamă completă de produse 
integral hibrid, inclusiv noul şi impresionantul crossover NX. Un alt Lexus 
impresionant este vehiculul complet nou, coupé-ul sport RC F. Inspirată 
de supermaşina de referinţă LFA - şi dezvoltată pe circuitul de curse Fuji 
şi la Nürburgring – RC F este concepută pentru a rescrie standardele 
plăcerii de a conduce. 

 „VIZIUNEA NOASTRĂ, A MĂRCII LEXUS, ESTE DE A DEVENI 
CEA MAI BUNĂ MARCĂ DE AUTOMOBILE DE LUX DIN 

LUME. VOM REUŞI PROMOVÂND EXCELENŢA ÎN INOVAŢIE 
ŞI DESIGNUL UIMITOR, FĂRĂ A PRECUPEŢI NICIUN EFFORT 

ŞI CONTRUIND MAŞINI CARE SATISFAC PLĂCEREA DE 
A CONDUCE.” 

 Akio Toyoda 
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 GAMA  DESIGNUL LEXUS

 RAFINAMENT 
ULTRAMODERN 
 LEXUS A EXCELAT ÎNTOTDEAUNA ÎN CEEA 
CE PRIVEŞTE LUXUL ŞI RAFINAMENTUL. 
ACUM, NOUL ŞI ÎNDRĂZNEŢUL NOSTRU 
LIMBA� DE PROIECTARE ADAUGĂ 
AUTOMOBILELOR MAI MULTĂ EMOŢIE 
ŞI INCITARE. 

 La ora actuală, automobilele Lexus sunt create cu ajutorul unei 
noi interpretări incitante a limbajului nostru de proiectare L-finesse 
(L = Ultramodern). Preluând sugestii de proiectare de la senzaţionalele 
concepte LF şi de la superautomobilul LFA, fiecare Lexus afişează 
o prezenţă unică şi dinamică. Punctul central al fiecărui automobil 
este îndrăzneaţa „grilă fusiformă”. În jurul grilei, farurile ca nişte bijuterii 
îmbunătăţesc substanţial vizibilitatea, în timp ce LED-urile luminilor de 
deplasare pe timp de zi, în formă de vârf de săgeată, conferă o aură 
inconfundabilă. În interior veţi descoperi o cabină axată pe nevoile şoferului, 
cu inegalabilul lux Lexus pentru toţi cei aflaţi la bord. 
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 GAMA  DINAMICA CONDUSULUI

 CONSTRUIT 
PENTRU 
PLĂCEREA 
CONDUSULUI 
 FIECARE LEXUS ESTE TESTAT ŞI REGLAT ÎN 
CEL MAI AVANSAT SIMULATOR AUTO DIN 
LUME - APOI PE PISTA DE CURSE. 

 Nu neglijăm niciun aspect, în încercarea de a face ca fiecare Lexus 
să fie plăcut de condus. La realizarea superautomobilului LFA V10 la 
Nürburgring, am descoperit că, prin adăugarea unei caneluri centrale 
în arcada roţii, se îmbunătăţeşte răspunsul direcţiei la viteză mare, 
particularitate pe care am aplicat-o limuzine de performanţă GS. De 
asemenea, acum puteţi regla fiecare Lexus, astfel încât să corespundă 
dispoziţiei în care vă aflaţi în timp ce conduceţi. Prin selectarea modului 
de conducere, puteţi alege între modurile ECO, NORMAL şi SPORT la 
modelul LS existând un mod suplimentar, „COMFORT”. La automobilele 
hibride Lexus, selectaţi modul EV (Electric Vehicle - Vehicul electric) 
pentru a conduce aproape complet silenţios, fără a consuma benzină şi 
producând zero emisii. 
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 GAMA  LUXUL INTERIOR

 AMBIANŢĂ 
SPLENDIDĂ 
 BUCURAŢI-VĂ DE UN HABITACLU CU 
FINISA� IMPECABIL, ECHIPAT CU SCAUNE 
DIN PIELE SOMPTUOASE ŞI TEHNOLOGIE 
AVANSATĂ MARCA LEXUS. 

 Fiecare Lexus este conceput pentru a-i asigura proprietarului o experienţă 
uimitoare: Când te apropii de noul SUV de lux RX, toate cele patru 
mânere ale uşilor se iluminează uşor, pentru a crea o întâmpinare japoneză 
„Omotenashi” unică. Odată aşezat, simţi cum te cuprind liniile cursive ale 
cabinei, toate interfeţele fiind poziţionate perfect pentru a facilita acţionarea. 
Apoi admiri consola centrală – aici decoraţiile din lemn sunt gravate cu 
laser de divizia de piane a Yamaha, creând un tipar de linii interesant, după 
care sunt lustruite manual pentru a crea un aspect impecabil. În sedanul 
GS veţi savura scaunul şoferului, a cărui perfecţionare a durat cinci ani, 
precum şi tehnologia nanoe® de purificare a aerului şi dezodorizare a 
tapiţeriei. Pentru luxul suprem, modelul nostru amiral LS oferă un scaun 
cu spate înclinabil, care efectuează masaje „Shiatsu”. 
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 GAMA  TEHNOLOGIE AVANSATĂ

 UN BORD 
MODIFICAT 
 INSTRUMENTE DE INSPIRAŢIE LFA, 
NAVIGAŢIE PREMIUM LEXUS CONTROLATĂ 
PRIN PANOUL TACTIL SAU REMOTE TOUCH. 

 Lexus foloseşte tehnologia avansată pentru a crea o experienţă de neuitat. 
Să luăm de exemplu uimitorul ecran de 12,3 inci din limuzinele GS şi LS, 
precum şi instrumentele de inspiraţie LFA din modelele IS F SPORT şi 
RC F. Sau descoperiţi panoul tactil deosebit de intuitiv din noile modele 
NX şi RC F. Acesta oferă acces impecabil la Navigaţia Premium Lexus 
şi Serviciile Conectate, cum ar fi Căutare online, Google Street View® 
şi Panoramio®. Pentru prima dată pe un Lexus, încărcătorul inovator 
wireless, prezent pe Lexus NX, vă permite încărcarea telefonului mobil 
atunci când este necesar. 
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 GAMA  CALITATEA LEXUS

 MĂIESTRIA 
TAKUMI 

 PRODUCŢIA LEXUS ESTE SUPRAVEGHEATĂ 
DE MEŞTERII ARTIZANI TAKUMI, CARE, 
DE ASEMENEA, INSPECTEAZĂ FIECARE 
AUTOMOBIL ÎNAINTEA TESTULUI FINAL, 
DE 30 KM. 
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 Tot ceea ce atingeţi la un Lexus este superb finisat: inserţiile din lemn 
veritabil, lăcuite şi lustruite la fabrica de piane Yamaha sau accesoriile 
din piele cusute cu măiestrie. La modelul LS puteţi alege ornamentele cu 
furnir „Shimamoku” pentru volan şi tabloul de bord, care presupun 67 de 
etape de fabricaţie, de-a lungul a 38 de zile. Pentru exterior, vopseaua 
impecabilă a fost sablată manual, cu nisip umed, după fiecare strat de bază 
(proces îndelungat, rezervat în mod normal pentru maşinile de comandă 
specială) şi verificată vizual şi digital pentru a asigura o suprafaţă perfectă. 
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 GAMA  SIGURANŢA

 RĂSPUNSUL 
INTELIGENT 
 LEXUS SAFETY SYSTEM+ UTILIZEAZĂ 
UN RADAR CU UNDE MILIMETRICE ŞI 
O CAMERĂ VIDEO PENTRU A DETECTA 
PERICOLELE DIN FAŢĂ. 

 Lexus a fost întotdeauna vârful de lance în ceea ce priveşte dezvoltarea 
siguranţei şi a tehnologiilor de asistenţă a şoferului, testând toate modelele 
noi în cel mai mare simulator de şofat din lume. Profitând de poziţia noastră 
de vârf în cercetările privind prevenirea accidentelor, noul RX este primul 
Lexus prevăzut cu inovatorul Lexus Safety System + ca opţiune standard. 
Acesta include un sistem Pre-Crash (Preimpact) cu detectarea pietonilor; 
Lane Keeping Assist (Asistentul pentru menţinerea benzii) care te ajută 
să menţii drumul; sistemul Automatic High-beam (Faza lungă automată) 
ce asigură o vedere mai bună pe timp de noapte şi Adaptive Cruise 
Control (Controlul adaptabil al vitezei de croazieră) care reglează viteza 
în funcţie de cea a vehiculului din faţă. 
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 GAMA  HIBRID INTEGRAL

 ÎN 2004, LEXUS A DEVENIT PRIMUL 
PRODUCĂTOR DE MAŞINI DE CALITATE 
SUPERIOARĂ CARE A PERFECŢIONAT 
TEHNOLOGIA INTEGRAL HIBRIDĂ PENTRU 
PIAŢA DE LUX. 

 Toate automobilele Lexus oferă o putere incredibil de rafinată, combinată 
cu deosebita eficienţă a consumului de combustibil. De asemenea, acestea 
produc CO2 în cantităţi reduse şi foarte puţine emisii nocive. Puteţi selecta 
modul EV (Electric Vehicle - Vehicul electric) pentru o rulare aproape 
silenţioasă, fără a consuma benzină şi cu zero emisii de CO2 sau NOX. 
Totodată, hibridul integral Lexus este incredibil de practic; bateria nu 
trebuie conectată la priză şi ocupă puţin loc, rezultând un spaţiu generos 
în portbagaj. 

 AVANTA�ELE 
MASINILOR 
HIBRID 
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 GAMA  HIBRID INTEGRAL

 ÎNCERCAŢI 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 PORNIREA 
 La pornire, motoarele electrice pot propulsa un automobil Lexus integral 
hibrid cu maximum 65 km/h, energia electrică fiind asigurată de bateria 
hibridă. În acest moment, vehiculul este aproape complet silenţios, nu 
foloseşte benzină şi produce zero emisii. 

 CONDIŢII DE CONDUS NORMALE 
 La viteze de peste 65 km/h se cuplează aproape silenţios motorul pe 
benzină, dar acesta continuă să fie ajutat de către motoarele electrice 
atunci când este necesar. Prin distribuirea aproape perfectă a acestor 
surse duale de energie, sistemul Lexus Hybrid Drive oferă un confort 
excepţional în timpul conducerii – pe lângă emisiile reduse şi consumul 
redus de combustibil. 
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 ACCELERAŢIA MAXIMĂ 
 Dacă acceleraţi puternic, motoarele electrice se alătură instantaneu celui 
pe benzină. Aceasta produce un maxim al cuplului, pentru a permite 
o puternică accelerare liniară exact atunci când aveţi cea mai mare nevoie. 

 DECELERAREA, OPRIREA, FRÂNAREA 
 Atunci când deceleraţi sau opriţi maşina, motorul pe benzină se opreşte, 
reducând emisiile la zero. Dacă frânaţi sau luaţi piciorul de pe acceleraţie, 
sistemul de frânare regenerativă utilizează energia cinetică care, la alte 
maşini, se pierde. Aceasta este transformată în energie electrică, stocată 
apoi în bateria hibridă, motiv pentru care un Lexus integral hibrid nu 
trebuie reîncărcat niciodată. 
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 GAMA  HIBRID INTEGRAL

 GAMA HYBRID  ASTĂZI, LEXUS OFERĂ  ÎN EUROPA UN 
TOTAL DE ŞAPTE MODELE COMPLET 
HIBRIDE. 
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 Acum, Lexus Hybrid Drive este disponibil pentru cinci modele inovatoare, 
integral hibride: compacta CT 200h, SUV-urile NX300h si RX 450h, 
limuzinele ultraperformante IS 300h, GS 450h şi GS 300h, limuzina 
de lux emblematică LS 600h. Fiecare are o propulsie inovatoare integral 
hibridă, care combină inteligent motorul pe benzină avansat, motorul/
motoarele electric(e) și bateria hibridă. Rezultatul este o călătorie lină şi 
aproape silenţioasă, o accelerare liniară continuă, o economisire excelentă 
a combustibilului şi foarte puţine emisii nocive. 
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 GAMA F SPORT  ECHIPATĂ DE „LEXUS MASTER DRIVERS” 
CARE AU DEZVOLTAT SUPERAUTOMOBILUL 
LFA ŞI COUPE-Ul DE INALTA PERFORMANTA 
RC F, GAMA F SPORT PĂSTREAZĂ SPIRITUL 
ACESTOR DOUĂ AUTOMOBILE UIMITOARE. 

 GAMA  F SPORT
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 „F”-ul din F SPORT face trimitere la pista de curse Fuji unde testăm toate 
modelele noastre de înaltă performanţă. De o dinamică inconfundabilă, 
automobilele Lexus F SPORT sunt echipate în faţă cu elemente de stil 
sportive, agresive, un spoiler spate discret şi o grilă fusiformă exclusivistă 
în formă de fagure. O notă cu totul aparte este conferită de jantele din 

aliaj uşor şi suspensiile sport. În interior, scaunele sport din piele, alături 
de schimbătorul îmbrăcat în piele perforată şi volanul F SPORT sunt 
completate de pedalele din aluminiu perforat, pragurile de portieră şi 
panourile cu inserţii pentru tabloul de bord. 
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 CT 200h 

 CT 200h 
 Cu o „grilă fusiformă” mai distinctivă şi partea din spate restilizată, noul 
CT 200h aduce bucurie oricărui deţinător. Echipat cu cea mai avansată 
tehnologie complet hibrid din lume, vă veţi bucura de performanţă lină, 
evidenţiată de emisiile de CO2 extrem de reduse, începând cu  82 g/km. 
În modul EV (Electric Vehicle – Vehicul electric) puteţi să conduceţi 
aproape complet silenţios, fără a folosi combustibil şi cu emisii zero . 
În interior, în habitaclu,  prin Remote Touch este controlată Navigaţia 
Premium Lexus, sistemul audio Mark Levinson® cu 13 difuzoare, precum 
şi calitatea premiată supervizată de către maeştri noştri artizani Takumi. 
Pentru un look şi mai dinamic, noul CT 200h F SPORT oferă o suspensie 
cu timpi de reacţie mai buni, jante din aluminiu F SPORT de 17 ţoli şi 
scaune din piele „Dark Rose”. 

•  Lexus Hybrid Drive, 136 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 82 g/km
• E-CVT, Front-Wheel Drive (tracţiune faţă)
• Selectare mod de conducere (EV, ECO, NORMAL, SPORT)
• Aerodinamică avansată, faruri cu LED
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus
• Selector rotativ sau Remote Touch
• Servicii conectate Lexus
• 8 airbaguri, inclusiv pentru genunchi
• Versiune de echipare F SPORT 
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 IS 300h 

 IS 300h 
 La exterior, noua generaţie a limuzinei IS 300h afişează un design 
senzaţional, lumini cu LED şi îndrăzneaţa „grilă fusiformă” Lexus. În 
interior veţi descoperi o cabină luxoasă, axată pe nevoile şoferului, cu 
cele mai moderne sisteme multimedia şi de siguranţă. În noua poziţie 
de şofat, mai coborâtă, veţi aprecia direcţia precisă şi controlul exact în 
curbe, alături de rafinamentul şi eleganţa Lexus de  înaltă clasă. Propulsat 
de Lexus Hybrid Drive de generaţia a doua - cu Active Sound Control 
(Controlul activ al sunetului), pentru o notă sofisticată a motorului - modelul 
IS 300h este antrenant de condus, deși emite doar 101 g/km* de CO2 
si consuma doar 4,2 l/100 km* de combustibil. De asemenea există un 
spaţiu larg pentru bagaje, deoarece bateria hibridă ocupă foarte puţin 
loc, sub podeaua portbagajului.

*Pentru versiunea Business. 

•  Lexus Hybrid Drive, 223 CP (DIN) 
• Emisii CO2 prevăzute: de la 99 g/km
• E-CVT cu schimbător pe volan, tracţiune spate
• �ante de 16", 17" sau 18" din aliaj, toate farurile cu LED 
• Electro Multi Vision Navigation, Remote Touch
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus
• Selectare mod de conducere (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 
SPORT S+)

• Blind Spot Monitor (Sistem de monitorizare a unghiului mort)
• 8 airbaguri, VDIM
• Versiune de echipare F SPORT 
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 IS 200t 

 IS 200t 
 Acţionat de un nou motor turbo de 2,0 litri, pe benzină, sedanul sport 
IS 200t asigură 245 DIN CP, pentru ca şofatul să fie o plăcere. Capabil 
de o accelerare rapidă până la viteza maximă de 230 km/h, cutia sa de 
viteze automată cu 8 trepte cuprinde schimbătoare pe volan pentru un 
control mai sensibil. Deşi motorul este asamblat într-un mediu lipsit de praf, 
pentru a asigura o funcţionare mai lină, cele două ţevi de eşapament ale 
modelului IS 200t produc un sunet captivant al motorului. Relaxându-vă în 
somptuoasele scaune din piele, veţi savura detaliile superbe ale incrustaţiilor 
Lexus-ului, create de divizia de piane a Yamaha. Construită pe aceeaşi 
linie ca sedanul amiral LS, întreaga producţie a modelelor IS 200t este 
supravegheată de artizanii „Takumi” de la Lexus. 

•  Motor turbo cu 4 cilindri, pe benzină, de 2,0 litri şi 245 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 162 g/km
• Cutie de viteze automată cu 8 trepte, cu schimbător pe volan, 
tracţiune pe spate

• Roţi cu jante din aliaj, de 17" sau 18"
• Faruri HID sau LED
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 15 difuzoare
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus cu Remote Touch 
(Atingere de la distanţă)

• 8 airbag-uri
• Pre-Crash Safety (Siguranţă preimpact)
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Rear Cross Traffic 
Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate)

• Modelul F SPORT 
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 GS 300h 

 GS 300h 
 Dezvoltarea noii limuzine integral hibride GS 300h a presupus un 
efort extraordinar de creare a celui mai eficient GS construit vreodată. 
Echipat cu a doua generaţie Lexus Hybrid Drive, automobilul GS 300h 
combină în mod inteligent un motor avansat de 2,5 litri, pe benzină, cu 
injecţie directă cu un motor electric de mare putere şi un acumulator 
hibrid compact. Modelul GS 300h oferă o experienţă la volan plăcută si 
sofisticată, consumând o cantitate de combustibil de doar 4,7 l/100 km*. 
Selectaţi modul Electric Vehicle - Vehicul electric - pentru a conduce 
aproape complet silenţios, fără a consuma benzină şi producând zero 
emisii. Automobilul dispune de un spaţiu generos pentru bagaje şi, datorită 
poziţiei noastre de leader în tehnologia hibridă, GS 300h este proiectat 
să ofere cele mai scăzute costuri de operare din clasa sa. La interior vă 
puteţi bucura de măiestria Lexus, de tehnologia premiată de climatizare 
nanoe® şi de sunetul oferit de cele 17 difuzoare de clasă mondială Mark 
Levinson®.

*Pentru versiunea Business. 

•  Lexus Hybrid Drive, 223 CP (DIN) 
• Emisii CO2 prevăzute: de la 110 g/km
• E-CVT cu schimbător pe volan, Tracţiune pe spate
• �ante de 17", 18" sau 19" din aliaj, Faruri bi-xenon sau toate farurile 
cu LED 

• Afişaj multimedia de 12,3", Lexus Premium Navigation
• Sistem Mark Levinson® Premium Surround cu 17 difuzoare, Selectare 
mod de conducere (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, SPORT S+)

• Blind Spot Monitor (Sistem de monitorizare a unghiului mort), Rear 
Cross Traffic Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate)

• 10 airbag uri, VDIM în 4 trepte 
• Versiune de echipare F SPORT 
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 GS 450h 

 GS 450h 
 Izbitor de noul GS 450h redefineşte complet sedanul de performanţă. 
Farurile triple cu LED-uri şi luminile de rulare pe timp de zi în formă de 
vârf de săgeată descriu aura Lexus-ului. În timp ce luminile din spate, cu 
LED-uri şi în formă de „L” subliniază forma dinamică a maşinii. Sistemul de 
propulsie complet hibrid de 345 DIN CP accelerează modelul 450h de 
la 0 la 100 km/h în 5,9 secunde – totuşi, emisiile de CO2 sunt de numai 
137 g/km*. Şasiul nou, suspensiile mai sensibile şi forma aerodinamică 
superbă fac condusul incredibil de plăcut. Cabina spaţioasă oferă măiestrie, 
confort şi tehnologie avansată. Aceasta cuprinde un ecran multimedia de 
12,3 inci, precum şi Lexus Safety System+ cu Lane Keep Assist (Asistentul 
pentru menţinerea benzii) şi Automatic High Beam (Faza lungă automată). 
Pentru o reală plăcere a condusului, modelul GS 450h F SPORT oferă 
un scaun al şoferului reglabil pe 16 direcţii, precum şi revoluţionara Lexus 
Dynamic Handling (Manevrare dinamică). 

* Pentru modelul Eco. 

•  Lexus Hybrid Drive, 345 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 137 g/km
• E-CVT cu schimbător pe volan, tracţiune pe spate
• Roţi cu jante din aliaj, de 17", 18" sau 19"
• Faruri bi-LED sau numai LED
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 17 difuzoare
• Afişaj multimedia de 12,3", Navigaţie Premium Lexus cu Remote 
Touch (Atingere de la distanţă)

• 10 airbag-uri
• Lexus Safety System +
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Rear Cross Traffic 
Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate), Head-up 
Display (Afişaj deasupra capului)

• Modelul F SPORT 
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 NX 300h 

 NX 300h 
 Creat pentru a ieşi în evidenţă în oraş, SUV-ul hibrid integral şi NX 300h 
oferă spaţiu flexibil şi confort deosebi pentru maxim cinci pasageri şi 
bagajele acestora. Pus în mişcare de cel mai recent sistem de propulsie 
integral hibrid creat de noi (care oferă 197 CP DIN de putere rafinată, 
cu emisii CO2 de la numai 117 g/km*), acest Lexus inovator oferă 
experienţe dinamice line şi confortabile, combinate cu o agilitate urbană 
uimitoare. Tehnologia intuitivă Lexus include monitorul pentru vedere 
panoramică şi Navigaţia Premium Lexus cu ‘servicii conectate’. Pentru 
o experienţă şi mai dinamică, noul NX 300h F SPORT are suspensie 
variabilă adaptivă, jante de aluminiu de 18 ţoli, volan F SPORT şi scaune 
sport din piele perforată.

* Pentru nivelul de echipare NX 300h FWD Business. 

•  Lexus Hybrid Drive, 197 CP (DIN)
• Emisii de CO2: de la 117 g/km 
• E-CVT, tracţiune faţă sau tracţiune integrală E-FOUR 
• Roţi cu jante de aluminiu de 17" sau 18", faruri LED şi lumini 
de zi LED

• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus și Servicii 
Conectate Lexus

• Control electronic al climatizării cu tehnologia S-FLOW
• Banchetă spate rabatabilă, divizată 60:40 (acţionare electrică)
• Selectare mod de conducere (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 
SPORT S+)

• Panoramic View Monitor
• Versiune de echipare F SPORT 
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 NX 200t 

 NX 200t 
 În egală măsură un autovehicul şi o operă de artă modernă, noul 
NX 200t refuză să treacă neobservat. În interior veţi descoperi tehnologii 
inovatoare, cum ar fi încărcătorul wireless pentru telefonul mobil. Şi panoul 
tactil intuitiv care oferă acces complet la Navigaţia Premium Lexus şi la 
Serviciile Conectate. Propulsat de un motor pe benzină complet nou  de 
2,0 litri – ce produce 238 CP DIN turbo - NX 200t vine echipat cu ţevi 
de eşapament  duble, din aluminiu, inspirate de cele ale motocicletelor de 
lux. Schimbătorul de viteze cu padele de pe volan, ce oferă atât accelerare 
instantanee, cât şi manevrare dinamică, vă permite controlul direct prin 
intermediul unei cutii de viteze automată în 6 trepte cu reacţie ultra-rapidă. 

•  Motor pe benzină de 2,0 litri, cu 4 cilindri turbo, 238 CP (DIN) 
• Cutie de viteze automată în 6 trepte, tracţiune integrală
• Roţi cu jante de aluminiu de 18", faruri LED şi lumini de zi LED
• Indicator propulsie, senzor G
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus
• Servicii Conectate Lexus
• Trapă din sticlă sau pavilion panoramic
• Banchetă spate rabatabilă, divizată 60:40 (acţionare electrică)
• Blind Spot Monitor (Sistem de monitorizare a unghiului mort), Rear 
Cross Traffic Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate)

• 8 airbaguri
• Versiune de echipare F SPORT 
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 RX 450h 
 Demonstrând pasiunea noastră de a crea lucruri uimitoare, modelul 
RX 450h, complet nou, este cel mai fin SUV Lexus care a ieşit vreodată 
din birourile noastre de proiectare. Asigurând un nivel inegalabil de lux 
sofisticat, cuprinde în dotarea standard tehnologii inovatoare, cum ar fi 
Lexus Safety System +. Acţionat de cel mai nou Lexus Hybrid Drive, 
inovatorul model RX 450h combină inteligent motorul V6 de 3,5 litri, pe 
benzină cu două motoare electrice, care asigură o tracţiune impecabilă pe 
toate cele patru roţi. Datorită cuplului instantaneu al motoarelor electrice, 
puteţi accelera la 100 km/h în 7,7 secunde, cu o emisie de CO2 de numai 
120 g/km*. Alternativ, se poate folosi modul Electric Vehicle (Vehicul 
electric), fără a consuma benzină şi producând zero CO2 sau NOX. 
Bateria hibridă a modelului RX 450h nu trebuie încărcată niciodată şi 
ocupă un spaţiu minim, obţinându-se astfel un spaţiu generos pentru bagaje.

* Pentru modelul Eco. 

•  Lexus Hybrid Drive, 313 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 120 g/km
• Cutie de viteze E-CVT
• Roţi cu jante din aliaj, de 18" sau 20"
• Faruri bi-LED sau numai LED
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 15 difuzoare
• Afişaj multimedia 12.3" cu Navigaţie Premium Lexus cu Remote 
Touch (Atingere de la distanţă)

• 10 airbag-uri
• Lexus Safety System +
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Rear Cross Traffic 
Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate), Head-up 
Display (Afişaj deasupra capului), vedere panoramică la 360 grade, 
hayon Smart Power

• Modelul F SPORT 

 RX 450h 
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 RX 200t 

 RX 200t 
 Ridicând designul Lexus la nivelul următor, extrem de precisul model 
nou RX 200t îşi va emoţiona proprietarul de fiecare dată când acesta 
se va apropia. Acţionat de o propulsie complet nouă de 2,0 litri, modelul 
RX 200t asigură performanţe turbo incitante, deşi consumă mai puţin 
combustibil, datorită tehnologiei avansate a supapelor şi capabilităţii de 
a funcţiona în ciclu Atkinson. Selectarea modului de conducere permite 
reglarea vehiculului în funcţie de dispoziţia dvs., în timp ce schimbătoarele 
de pe volan asigură un control lin al cutiei de viteze automate, cu 6 
trepte. Este disponibil fie cu tracţiune integrală, fie cu tracţiune pe faţă, 
iar pasagerii din spate au loc mult pentru picioare şi cap, în scaunele 
somptuoase din piele şi încălzite (care se pliază şi se înclină electric), în 
timp ce savurează plăcerea unică a sistemului audio Mark Levinson® cu 
15 difuzoare. Este disponibil şi ca model F SPORT. 

•  Motor turbo cu 4 cilindri, pe benzină, de 2,0 litri şi 235 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 184 g/km
• Cutie de viteze automată cu 6 trepte, tracţiune integrală
• Roţi cu jante din aliaj, de 18" sau 20"
• Faruri bi-LED sau numai LED
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 15 difuzoare
• Afişaj multimedia 12.3" cu Navigaţie Premium Lexus cu Remote 
Touch (Atingere de la distanţă)

• 10 airbag-uri
• Lexus Safety System +
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Rear Cross Traffic 
Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate), Adaptive High 
Beam System (Sistem adaptiv pentru faza lungă), Head-up Display 
(Afişaj deasupra capului), vedere panoramică la 360 grade, hayon 
Smart Power

• Modelul F SPORT 
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 LS 600h 
 LS 600h este cea mai rafinată limuzină Lexus care a existat vreodată, 
încorporând ultraperformantul V8 Lexus Hybrid Drive şi noua şi 
îndrăzneaţa „grilă fusiformă”. În total au fost efectuate 3.000 îmbunătăţiri. În 
interior, are cel mai lat ecran multimedia din lume. Incredibil de confortabil 
şi plăcut de condus - şi disponibil acum si in versiune F SPORT - este 
echipat cu un sistem audio Mark Levinson® Reference Surround cu 
19 difuzoare. Pentru confortul suprem, „Climate Concierge” monitorizează 
constant temperatura din interiorul şi exteriorul maşinii şi reglează automat 
temperaturile habitaclului, scaunului şi volanului, asigurând o climatizare 
perfectă. Iar pentru cei care doresc să circule cu şofer, versiunea lungă 
LS 600h L poate fi prevăzută şi cu un scaun înclinat pentru masaj „Shiatsu” 
cu suport pentru picioare. 

•  Lexus Hybrid Drive, 445 CP (DIN) 
• Emisii de CO2: 199 g/km
• E-CVT, Tracţiune integrală
• Ecran multimedia de 12,3", Remote Touch, iluminare interioară 
dinamică 

• Selectare mod de conducere (EV, ECO, NORMAL, COMFORT, 
SPORT S, SPORT S+)

• Blind Spot Monitor (Sistem de monitorizare a unghiului mort)
• �ante din aluminiu de 19" cu frâne Brembo®, toate farurile cu LED-uri
• Scaun din spate pentru masaj, sistem audio de referinţă 
Mark Levinson® Reference Surround cu 19 difuzoare

• Suspensie adaptiv variabilă (Adaptive Variable Suspension), VDIM
• Maximum 11 airbaguri
• Versiune de echipare F SPORT 

 LS 600h 
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 LS 460 
 Dispunând de faţa îndrăzneaţă Lexus, ultimul nostru sedan de lux, 
LS 460, este o mașină ce se conduce uimitor de rafinat. Propulsat de 
un motor V8 pe benzină de 4,6 litri (arborele cotit sa este lustruit de 
mână pentru a asigura un echilibru perfect), Cu o transmisie automata în 
8 trepte, se stabilește noi standarde pentru performanta cultivată. Pentru 
tracţiune superbă în condiţii precare, LS 460 AWD vine cu un sistem 
de tracţiune permanent inte All-Wheel Drive. Pentru furnizarea unui 
nivel de confort și divertisment inegalabil, sedanul nostru de lux vine cu 
tehnologii revoluţionare, cum ar fi sistemul de Pre-Impact sau sistemul de 
Fază Lungă Adaptivă. Adiţional pe fabulosul LS 460 F SPORT vă puteţi 
bucura de schimbarea precisă a treptelor de viteză în timp ce un diferenţial 
cu alunecare limitată oferă o aderenţă și o manevrabilitate superioară. 

•  V8 pe benzină de 4,6 litri cu 387 (LS 460) sau 
370 (LS 460 AWD) DIN CP

• Emisii CO2: 249 (LS 460) sau 263 (LS 460 AWD) g/km
• Cutie de viteze automata cu 8 trepte, Tracţiune Spate sau Tracţiune 
Integrală

• �ante de aliaj de 18" sau 19"
• Sistem audio de referinţă Mark Levinson® Reference Surround 
cu 19 difuzoare

• Ecran multimedia de 12,3", Remote Touch, iluminare interioară 
dinamică

• Maximum 11 airbaguri
• Sistem Pre-Impact avansat
• Cameră cu vedere de noapte, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic 
Alert, Fază lungă adaptivă

• Model F SPORT 

 LS 460 
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 RC 300h 

 RC 300h 
 Noul Lexus RC 300h este un coupé sport admirabil, primul din lume 
cu propulsie integral hibridă.  Îmbinând designul elegant cu inovatoarea 
acţionare Lexus Hybrid Drive şi cu măiestria Lexus fără egal, modelul 
RC 300h este silenţios şi ultrarafinat în călătorie. Scaunele sport din piele 
încorporează „tehnologia de spumare integrată”, care asigură un sprijin 
suplimentar la curbe. În centrul atenţiei la modelul RC 300h F SPORT - şi 
fascinant de utilizat - se află un aparat digital combinat, inspirat de Lexus 
LFA. Pentru un control fluid, touch pad-ul inovator permite interacţiunea 
cu Navigaţia Premium Lexus şi Serviciile Conectate. 

•  Lexus Hybrid Drive, 223 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 113 g/km
• E-CVT cu schimbător pe volan, tracţiune pe spate
• Roţi cu jante din aliaj de 18" sau 19"
• Faruri LED sau numai LED
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 17 difuzoare
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus, cu touch pad
• 8 airbag-uri
• Pre-Crash Safety (Siguranţă preimpact)
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Lane Departure 
Alert (Alertă la schimbarea benzii)

• Modelul F SPORT 
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 RC 200t 

 RC 200t 
 Construit să-ţi tulbure sufletul, în noul coupé sport RC 200t veţi savura 
acceleraţia bruscă şi performanţele sigure la viteză mare. Are un şasiu 
extraordinar de rigid. Acesta, combinat cu aerodinamica inspirată de 
sporturile cu motor şi cu suspensia spate multilink , sporeşte precizia în 
manevrabilitate. Fiind acţionat de un motor turbo nou-nouţ de 2,0 litri, 
pe benzină, ce asigură 245 CP (DIN), selectaţi modul Manual şi utilizaţi 
schimbătoarele de pe volan pentru a savura performanţele sport rapide. 

•  Motor turbo cu 4 cilindri, pe benzină, de 2,0 litri şi 245 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 166 g/km
• Cutie de viteze automată, cu 8 trepte şi schimbător pe volan, 
tracţiune pe spate

• Roţi cu jante din aliaj, de 18" sau 19"
• Faruri LED sau numai LED
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 17 difuzoare
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus, cu touch pad
• 8 airbag-uri
• Pre-Crash Safety (Siguranţă preimpact)
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Lane Departure 
Alert (Alertă la schimbarea benzii)

• Modelul F SPORT 
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 RC F 

 RC F 
 Conceput pentru a încânta, noul RC F este cel mai recent dintre modelele 
noastre din seria F. Echipat cu cel mai puternic motor V8 montat vreodată 
pe un Lexus, poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 4,5 secunde. 
Spoilerul spate retractabil, volanul sport şi instrumentele de bord similare 
cu cele de curse asigură o performanţă care taie respiraţia – în timp ce un 
sunet de neuitat este generat de ţevile de eşapament cvadruple. Dezvoltat 
pe dificilul circuit de la Nürburgring, noul RC F are un şasiu extraordinar 
de rigid. Acesta, combinat cu aerodinamica inspirată de sporturile cu 
motor şi suspensia spate multilink , redefineşte standardele privind precizia 
în manevrabilitate. Rezultatul este o experienţă de conducere mai mult 
decât uimitoare. 

•  Motor V8 pe benzină de 5 litri, 477 CP (DIN)
• Emisii CO2: de la 251 g/km
• Cutie de viteze automată Sport Direct Shift în 8 trepte, tracţiune 
pe spate

• Roţi cu jante de aluminiu de 19" cu discuri de frână ventilate 
Brembo®

• Volan sport şi scaune sport cu suport lateral
• Interior cu piele semianilină sau Alcantara
• Afişaj multimedia 7" cu Navigaţie Premium Lexus cu Servicii 
Conectate Lexus acţionate de la panoul tactil

• Instrumente sport dinamice
• Comenzi electrostatice ale temperaturii, sistem audio Mark Levinson®

• Versiune specială de capotă din plastic ranforsat cu fibră de carbon 
(CFRP) incluzând capota, pavilionul, spoilerul dinamic spate 

• 3 moduri de conducere (Standard, Quick, Circuit)
• Diferenţial cu vector de cuplu, VDIM 

 RC F 
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 GS F 

 GS F 
 Noul model GS F combină luxul unui sedan cu patru uşi cu viteza şi 
agilitatea unei maşini sport. Motorul său V8 construit manual, de 5,0 litri, 
pe benzină şi cu aspiraţie normală (care asigură răspunsul imediat 
plus sunetul şi senzaţia inimitabile ale motorului), livrează o putere de 
477 CP (DIN) pe roţile din spate, prin intermediul unei cutii de viteze 
automate cu 8  trepte. Performanţele sunt îmbunătăţite de spoilerul 
spate din fibră de carbon, şi de cele patru ţevi de eşapament. Pentru 
a-i îmbunătăţi capacităţile pe şosea, modelul GS F include ranforsări ale 
şasiului şi o nouă suspensie, dezvoltată la Fuji Speedway şi pe circuitul de 
la Nürburgring. Modelul GS F asigură tot rafinamentul unui sedan Lexus 
GS, cum ar fi rafinatele decoraţii Alcantara®, scaunele cusute artistic şi 
sistemul audio Mark Levinson® cu 17 difuzoare. 

•  Motor V8 de 5 litri, pe benzină, 477 CP (DIN)
• Emisii CO2: 260 g/km
• Cutie de viteze automată cu 8 trepte Sport Direct Shift, tracţiune 
spate

• Roţi cu jante din aliaj, de 19", cu discuri de frână ventilate Brembo®

• Faruri numai cu LED-uri
• Diferenţial cu vector de cuplu, cu modurile Standard, Slalom şi Track
• Sistem audio Mark Levinson® Premium Surround cu 17 difuzoare
• Afişaj multimedia de 12,3", Navigaţie Lexus Premium cu Remote 
Touch (Atingere de la distanţă)

• 10 airbag-uri
• Lexus Safety System +
• Blind Spot Monitor (Monitor pentru unghiul mort), Rear Cross Traffic 
Alert (Alertă pentru traficul de intersectare din spate) 
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 DATE 
TEHNICE 

CT 200h IS 300h GS 300h GS 450h
PUTERE TOTAL A SISTEMULUI 
(DIN CP/ kW)

Hibrid integral (Full Hybrid) 136 / 100 223 / 164 223 / 164 345 / 254

MOTOR

Cilindri / capacitate (cm3) L4 / 1798 L4 / 2494 L4 / 2494 V6 / 3456

Putere max. (DIN CP/ kW la rpm) 99 / 73 @ 5200 181 / 133 @ 6000 181 / 133 @ 6000 296 / 215 @ 6000

Cuplu max. (Nm la rpm) 142 @ 2800 - 4400 221 @ 4200 - 5400 221 @ 4200 - 5400 352 @ 4500

PERFORMANTE

Viteză maximă (km/h) 180 200 190 250

Acceleraţie de la 0 la 100 km/h (s) 10,3 8,3 / 8,42 9,0 5,9

EMISII DE CO2* (g/km)

Combinat de la 82 de la 97 de la 109 de la 137

CONSUM DE COMBUSTIBIL* 
(l/100 km)

Combinat de la 3,6 de la 4,2 de la 4,7 de la 5,9

DIMENSIUNI (mm)

Lungime 4350 4665 4880 4880

Lăţime 1765 1810 1840 1840

Înălţime 1445 / 14551 1430 1455 1455

Ampatament 2600 2800 2850 2850

 1 Prima valoare reprezintă înălţimea variantei CT 200h Eco. A doua valoare reprezintă înălţimea tuturor celorlalte variante CT 200h.
2 Prima valoare este pentru varianta IS 300h Eco. A doua valoare este pentru toate celelalte variante IS 300h.

*  De la... indică valoarea cea mai mică, măsurată sau avută în vedere pentru varianta cea mai ecologică. Celelalte variante vor avea valori mai ridicate. Consumul de combustibil şi valorile CO2 sunt măsurate într-un mediu controlat, 
conform cerinţelor din Directiva 80/1268/EEC, inclusiv amendamentele acesteia, pe un vehicul cu echipament standard european. Pentru mai multe informaţii sau dacă vă interesează achiziţionarea unui vehicul cu echipament standard 
european, vă rugăm să contactaţi importatorul Lexus autorizat. Consumul de combustibil şi valorile CO2 ale vehiculului dvs. pot să difere de cele măsurate. Comportamentul şoferului, precum şi alţi factori (cum ar fi condiţiile de pe 
şosea, traficul, presiunea în pneuri, echipamentele instalate, sarcina, numărul de pasageri etc.) au un rol în determinarea consumului de combustibil al maşinii şi al emisiilor de CO2.

 Vă rugăm să consultaţi distribuitorul autorizat Lexus local şi/sau www.lexus.ro pentru alte informaţii şi actualizări. 
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NX 300h FWD (AWD) RX 450h LS 600h RC 300h
PUTERE TOTAL A SISTEMULUI 
(DIN CP/ kW)

Hibrid integral (Full Hybrid) 197 / 145 313 / 230 445 / 327 223 / 164

MOTOR

Cilindri / capacitate (cm3) L4 / 2494 V6 / 3456 V8 / 4969 L4 / 2494

Putere max. (DIN CP/ kW la rpm) 155 / 114 @ 5700 262 / 193 @ 6000 394 / 290 @ 6400 181 / 133 @ 6000

Cuplu max. (Nm la rpm) 210 @ 4200 - 4400 335 @ 4600 520 @ 4000 221 @ 4200 - 5400

PERFORMANTE

Viteză maximă (km/h) 180 200 250 190

Acceleraţie de la 0 la 100 km/h (s) 9,2 7,7 6,1 8,6

EMISII DE CO2* (g/km)

Combinat1 de la 116 de la 120 199 de la 113

CONSUM DE COMBUSTIBIL* 
(l/100 km)

Combinat1 de la 5,0 de la 5,2 8,6 de la 4,9

DIMENSIUNI (mm)

Lungime 4630 4890 5090 / 52101 4695

Lăţime 1845 1895 1875 1840

Înălţime 1645 1685 1480 / 14702 1395

Ampatament 2660 2790 2970 / 30901 2730

 1 Prima valoare menţionată este pentru LS 600h. A doua valoare este pentru LS 600h L.
2 Prima valoare menţionată este pentru LS 600h. A doua valoare este pentru LS 600h F SPORT.

*  De la... indică valoarea cea mai mică, măsurată sau avută în vedere pentru varianta cea mai ecologică. Celelalte variante vor avea valori mai ridicate. Consumul de combustibil şi valorile CO2 sunt măsurate într-un mediu controlat, 
conform cerinţelor din Directiva 80/1268/EEC, inclusiv amendamentele acesteia, pe un vehicul cu echipament standard european. Pentru mai multe informaţii sau dacă vă interesează achiziţionarea unui vehicul cu echipament standard 
european, vă rugăm să contactaţi importatorul Lexus autorizat. Consumul de combustibil şi valorile CO2 ale vehiculului dvs. pot să difere de cele măsurate. Comportamentul şoferului, precum şi alţi factori (cum ar fi condiţiile de pe 
şosea, traficul, presiunea în pneuri, echipamentele instalate, sarcina, numărul de pasageri etc.) au un rol în determinarea consumului de combustibil al maşinii şi al emisiilor de CO2.

Vă rugăm să consultaţi distribuitorul autorizat Lexus local şi/sau www.lexus.ro pentru alte informaţii şi actualizări. 
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 DATE 
TEHNICE 

IS 200t NX 200t FWD (AWD) RX 200t FWD (AWD)
PUTERE TOTAL A SISTEMULUI 
(DIN CP/ kW)

Hibrid integral (Full Hybrid) 245 / 180 238 / 175 238 / 175

MOTOR

Cilindri / capacitate (cm3) L4 / 1998 L4 / 1998 L4 / 1998

Putere max. (DIN CP/ kW la rpm) 245 / 180 @ 5800 238 / 175 @ 4800 - 5600 238 / 175 @ 4800 - 5600

Cuplu max. (Nm la rpm) 350 @ 1650 - 4400 350 @ 1650 - 4000 350 @ 1650 - 4000

PERFORMANTE

Viteză maximă (km/h) 230 200 200

Acceleraţie de la 0 la 100 km/h (s) 7,0 7,3 (7,1) 9,2 (9,5)

EMISII DE CO2* (g/km)

Combinat1 de la 162 de la 178 de la 181

CONSUM DE COMBUSTIBIL* 
(l/100 km)

Combinat1 de la 7,0 de la 7,7 de la 7,8

DIMENSIUNI (mm)

Lungime 4665 4630 4890

Lăţime 1810 1845 1895

Înălţime 1430 1645 1690

Ampatament 2800 2660 2790

 *  De la... indică valoarea cea mai mică, măsurată sau avută în vedere pentru varianta cea mai ecologică. Celelalte variante vor avea valori mai ridicate. Consumul de combustibil şi valorile CO2 sunt măsurate într-un mediu controlat, 
conform cerinţelor din Directiva 80/1268/EEC, inclusiv amendamentele acesteia, pe un vehicul cu echipament standard european. Pentru mai multe informaţii sau dacă vă interesează achiziţionarea unui vehicul cu echipament standard 
european, vă rugăm să contactaţi importatorul Lexus autorizat. Consumul de combustibil şi valorile CO2 ale vehiculului dvs. pot să difere de cele măsurate. Comportamentul şoferului, precum şi alţi factori (cum ar fi condiţiile de pe 
şosea, traficul, presiunea în pneuri, echipamentele instalate, sarcina, numărul de pasageri etc.) au un rol în determinarea consumului de combustibil al maşinii şi al emisiilor de CO2.

Vă rugăm să consultaţi distribuitorul autorizat Lexus local şi/sau www.lexus.ro pentru alte informaţii şi actualizări. 



61

RC 200t LS 460 RWD (AWD) GS F RC F
PUTERE TOTAL A SISTEMULUI 
(DIN CP/ kW)

Hibrid integral (Full Hybrid) 245 / 180 387 / 285 (370 / 272) 477 / 351 477 / 351

MOTOR

Cilindri / capacitate (cm3) L4 / 1998 V8 / 4608 V8 / 4969 V8 / 4969

Putere max. (DIN CP/ kW la rpm) 245 / 180 @ 5800 387 / 285 @ 6400 
(370 / 272 @ 6400)

477 / 351 @ 7100 477 / 351 @ 7100

Cuplu max. (Nm la rpm) 350 @ 1650 - 4400 493 @ 4100 (473 @ 4100) 530 @ 4800 - 5600 530 @ 4800 - 5600

PERFORMANTE

Viteză maximă (km/h) 230 250 270 270

Acceleraţie de la 0 la 100 km/h (s) 7,5 5,7 (6,3) 4,6 4,5

EMISII DE CO2* (g/km)

Combinat1 166 249 (263) 260 251

CONSUM DE COMBUSTIBIL* 
(l/100 km)

Combinat1 7,2 10,7 (11,4) 11,2 10,8

DIMENSIUNI (mm)

Lungime 4695 5090 (5210) 4915 4705

Lăţime 1840 1875 1845 1845

Înălţime 1395 1465 / 14551 1440 1390

Ampatament 2730 2970 2850 2730

 1 Prima valoare este pentru LS 460. A doua valoare este pentru LS 460 AWD F SPORT.

*  De la... indică valoarea cea mai mică, măsurată sau avută în vedere pentru varianta cea mai ecologică. Celelalte variante vor avea valori mai ridicate. Consumul de combustibil şi valorile CO2 sunt măsurate într-un mediu controlat, 
conform cerinţelor din Directiva 80/1268/EEC, inclusiv amendamentele acesteia, pe un vehicul cu echipament standard european. Pentru mai multe informaţii sau dacă vă interesează achiziţionarea unui vehicul cu echipament standard 
european, vă rugăm să contactaţi importatorul Lexus autorizat. Consumul de combustibil şi valorile CO2 ale vehiculului dvs. pot să difere de cele măsurate. Comportamentul şoferului, precum şi alţi factori (cum ar fi condiţiile de pe 
şosea, traficul, presiunea în pneuri, echipamentele instalate, sarcina, numărul de pasageri etc.) au un rol în determinarea consumului de combustibil al maşinii şi al emisiilor de CO2.

Vă rugăm să consultaţi distribuitorul autorizat Lexus local şi/sau www.lexus.ro pentru alte informaţii şi actualizări. 
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 LA LEXUS, 
NE PASĂ 

 LA LEXUS VĂ VEDEM 
CA PE UN MUSAFIR 
NU CA PE UN CLIENT. 

 OMOTENASHI 
DE LA LEXUS 

 GAMA  LEXUS CARE



 Reflectand asupra angajamentului nostru pentru 
‘Omotenashi’ – spiritul �aponez al ospitalităţii, ce 
stă la baza serviciilor noastre pentru clienti – la 
Lexus tratăm fiecare client ca și cum ar fi un 
oaspete în casa noastră. De-a lungul duratei de 
viaţă a autovehiculului, ne străduim să asigurăm 
o experienţă de proprietate uimitoare, oferind 
servicii fără egal și asigurând o mentenanţă 
perfectă, totul fiind orchestrat pentru a vă oferi 
satisfacţie completă și liniște sufletească.

Încă de la lansarea sedanului nostru de vârf, 
LS 400, în 1989, Lexus a crezut în depășirea 
așteptărilor pentru fiecare client in parte. Acest 
lucru este evidenţiat prin nenumăratele premii 
pe care le-am primit în ultimii 25 de ani și 
prin faptul că Lexus vede grija pentru mașina 
dumneavoastră ca și grija pentru dumneavoastră.

Când vizitaţi showroom-ul Lexus, facem 
toate eforturile pentru a anticipa toate nevoile 
dumneavoastră și pentru a vă pune la dispoziţie 
cele mai bune facilităţi, astfel încât să vă bucuraţi 
de o atmosferă caldă și relaxată. În salonul 
Lexus modern, puteţi să vă puneţi la curent cu 
ultimele noutăţi, să navigaţi pe internet sau să 
vă bucuraţi de băuturi răcoritoare. Cât timp vă 
relaxaţi, tehnicienii Lexus lucreaza cu precizie și 
eficienţă pentru a vă pune in mișcare pe drum 
cu un impact minim pentru ziua dumneavoastră. 



 TESTAŢI 
GAMA LEXUS  
 Singurul mod prin care puteţi înţelege cu adevărat de ce sunt automobilele 
Lexus atât de speciale, este să conduceţi chiar dumneavoastră un astfel de 
automobil. Vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat distribuitor autorizat 
Lexus sau accesaţi site-ul www.lexus.ro pentru a va programa la test-drive. 

  

 © 2015 Lexus Europe* îşi rezervă dreptul de a modifica orice detalii ale specificaţiilor şi echipamentelor 
fără o notificare prealabilă. Detaliile specificaţiilor şi echipamentelor pot fi, de asemenea, modificate 
pentru a se potrivi cu condiţiile şi cerinţele locale. Vă rugăm să vă informaţi la distribuitorul autorizat 
Lexus dacă există astfel de modificări ce pot fi necesare în zona dumneavoastră.

Notă: Vehiculele din fotografii şi specificaţiile detaliate în această broşură pot diferi în funcţie de 
modelele şi echipamentele disponibile în zona dumneavoastră. Culoarea caroseriei vehiculului poate 
fi uşor diferită faţă de fotografiile din această broşură.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi-ne site-ul web: www.lexus.ro. 

Grija pentru mediu este o prioritate pentru Lexus. Noi luăm numeroase măsuri pentru a ne asigura 
că pe durata ciclului de viaţă al vehiculelor noastre – de la proiectare, producţie, distribuţie, vânzări 
şi service până la sfârşitul ciclului de viaţă – impactul lor asupra mediului este minimizat. Distribuitorul 
dumneavoastră va fi bucuros să vă furnizeze mai multe informaţii despre cerinţele legate de sfârşitul 
ciclului de viaţă al vehiculului.

* Lexus Europe este o divizie a Toyota Motor Europe NV/SA.

Tipărit în Europa, noiembrie 2015 

 GAMA LEXUS 
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