RX 450h | RX 450hL

NEVERJETNO DOŽIVETJE

RX 450h
Generacijsko prvi RX, s katerim je Lexus uvedel v svet športnih terencev
filozofijo limuzinskega udobja, je ugledal luč sveta leta 1998. Od takrat do
danes je RX vedno korak pred ostalimi! RX predstavlja prispodobo tehnične
avantgarde, pri kateri je odigrala eno izmed vidnejših vlog leta 2004 uvedena
hibridna pogonska tehnika. Pionirski RX 400h je navdušil avtomobilske ljubitelje
po vsem svetu in nakazal novo smer razvoja vrhunskih športnih terenskih vozil.
Sedaj stopa na prodajni parket generacijsko novi in po karoserijskih potezah
najbolj ostro drzen RX vseh časov. To je neverjetno uglajen Lexus s poplavo
serijskega luksuza in tehnične imenitnosti. Del slednje predstavlja revolucionarni
varnostni sistem Lexus Safety System +, s katerim se hvalijo vse izvedbe – naj
gre za RX 450h, njeno športno izvedbo F SPORT ali podaljšani RX 450hL s
sedmimi sedeži.

Tehnično avantgardni RX poganja najnovejši sistem hibridnega štirikolesnega
pogona s 3.5-litrskim bencinskim šestvaljnim motorjem in dvema
elektromotorjema. Zaradi konstantnega navora obeh elektromotorjev je
odzivnost avtomobila lahkotna in hitra – RX pospeši z mesta do 100 km/h v 7.7
sekundah in izpusti v ozračje povprečno le 132 g/km CO2. Za povrh lahko RX
vozi ob vklopu električnega pogona skoraj neslišno. Takrat ne porabi nič goriva
in ne onesnažuje okolja s škodljivimi izpušnimi plini. Zelo kompakten hibridni
baterijski sklop, ki ne zaseda prtljažnega prostora, ne potrebuje nikoli napajanja
prek klasične električne vtičnice. Njegovo polnjenje poteka z rekuperacijo
kinetične energije, ki se sprošča ob zaviranju in zaustavljanju vozila.
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OBLIKA

»Generacijsko novi RX nadgrajuje pionirske temelje predhodnikov z oblikovalsko
drznostjo in tehnično imenitnostjo, s katerima postavlja tekmecem nova merila.«
TAKAYUKI KATSUDA
GLAVNI RAZVOJNI INŽENIR LEXUSA RX

RX
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OBLIKA

01

01 Dobrodošli v svetu presežkov: elegantni RX 450h
in podaljšani RX 450hL s 7 sedeži
02 LED žarometa s svetilnimi elementi v obliki draguljev
nadgrajujeta drznost atraktivne motorne maske.
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TEHNOLOGIJA
01 Inteligentno odpiranje prtljažnih vrat
02 Krmilnik na sredinski konzoli
03 Projekcijski Head-Up zaslon v smeri vožnje
04 31.2 cm (12.3-palčni) premijski navigacijski sistem

PIONIRSKA
TEHNOLOGIJA ZA
SVETOVNO NAJBOLJ
NAPREDEN SUV
Novodobni vozniki so vse bolj podvrženi poplavi
raznovrstnih informacij. Pri razvoju novega RX
je bilo zato veliko razvojnega dela posvečenega
lajšanju vozniških opravil. Ključne podatke lahko
voznik spremlja na velikem informacijskem zaslonu
med merilniki ali prek Head-Up projekcijskega
zaslona na vetrobranskem steklu, neposredno v
smeri cestnega dogajanja. Za prikaz informacij
o delovanju avdio naprave, klimatskega sistema
in navigacije je zadolžen sredinski 31,2 cm
(12,3-palčni) barvni zaslon. Upravljanje s temi
napravami izvaja voznik prek izbirne ploščice na
sredinski konzoli. Za lažje in varnejše parkiranje
skrbi sistem s štirimi kamerami, 360-stopinjskim 3D
panoramskim prikazom okolice in usmerjevalnimi
linijami za lažjo oceno smeri pomikanja vozila.
Razvajanje se nadaljuje z vrhunskim avdio
sistemom znamke Mark Levinson® s 15 zvočniki
in GreenEdge™ tehnologijo, ki omogoča popolno
akustično prilagoditev glede na zasnovo potniškega
prostora. Avdio sistem nadgrajuje 7.1-kanalno
zvočno procesiranje, kjer se zvok, ki se izgubi med
MP3 digitalno kompresijo, obnovi.
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ZMOGLJIVOSTI

MOČ V SLUŽBI UŽITKA

RX se zdi kot »neskončen užitek«, kjer ni prostora za naključja. Takayuki Katsuda,
ki je bedel nad razvojem novega Lexusa, je jasen: »Pri razvoju modela RX je
predstavljal enega izmed najpomembnejših ciljev užitek v vožnji. Pri njegovem
doseganju ni bilo prostora za kompromise.« Po aerodinamični optimizaciji
karoserije je avtomobil dobil motorni pokrov in prtljažna vrata iz lahkega
aluminija – vse z namenom, da je novi RX lažji in vozniško bolj uživaški. Z

enakim namenom so zaradi zahteve po večji strukturni trdnosti posamezni
karoserijski deli medsebojno lasersko varjeni ali lepljeni, kar se odraža z nižjo
stopnjo vibracij in natančnejšo vodljivostjo. Zelo pomembno razvojno vlogo so
odigrali še Lexusovi testni vozniki, ki so sodelovali pri izdelavi super športnega
vozila LFA. Z njihovo pomočjo je bil optimiziran kokpit ter dodelano podvozje
– vse z namenom vrhunskih vozniških užitkov.

PRILAGODLJIVO DELOVANJE PODVOZJA
Delovanje vseh štirih blažilnikov spreminja elektronska krmilna enota glede na
vozno podlago. Vožnja z novim RX je v vseh razmerah bolj udobna, natančno
vodljiva in stabilna.

ŠTIRIKOLESNI POGON / E-FOUR
Vse izvedbe modela RX 450h so opremljene s štirikolesnim pogonom
E-FOUR, ki je sestavljen iz prednjega in zadnjega sklopa. Prednji kolesi
poganjata bencinski šestvaljnik s 193 kW in elektromotor z močjo 123 kW.
Pogon zadnjega kolesnega para ima na skrbi elektromotor z močjo 50 kW.
Porazdelitev pogonske moči je v vseh razmerah optimalna, odzivnost pogona
je izjemna.
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HIBRID S SAMODEJNIM POLNJENJEM

DOŽIVETJE VRHUNSKE LEXUS TEHNOLOGIJE

ZAGON IN
POČASNA VOŽNJA
Prednji in zadnji elektromotor
lahkotno poženeta med speljevanjem
in počasnejšo vožnjo RX 450h do
hitrosti 65 km/h. V obeh primerih
napaja elektromotorja energija iz
hibridne baterije. Tovrstna vožnja
je skoraj neslišna, emisijsko čista in
glede porabe nič potratna.

NORMALNE
VOZNE RAZMERE
Pri hitrosti nad 65 km/h prevzame
ob podpori elektromotorjev glavno
pogonsko vlogo bencinski šestvaljni
motor z delovanjem po principu
Atkinsonovega cikla. Preklop med
električnim in bencinskim pogonom
je skoraj neopazen. RX 450h
zagotavlja s tovrstnim, tako rekoč
idealnim pogonskim sistemom
neverjetno mero vozniškega užitka,
ki ga spremljajo zelo nizke izpušne
emisije in minimalna poraba goriva.

ZELO MOČNO
POSPEŠEVANJE
Med izrazitim pospeševanjem
podpirata delovanje 3,5-litrskega
bencinskega motorja oba
elektromotorja, kar dvigne skupni
navor. Pospeševanje pogonskega
sklopa je zelo gladko, hitro in
zmogljivo.

ZAVIRANJE, ZAUSTAVITEV
IN ENERGIJSKA
REGENERACIJA		
Med zaviranjem in popolno
zaustavitvijo se delovanje
bencinskega motorja izklopi, kar
prispeva k doseganju ničelnih
izpušnih emisij. V primeru, ko med
vožnjo voznik popusti pritisk na
plin ali zavira, prihaja do energijske
regeneracije kinetične energije, ki
se shranjuje v hibridni bateriji, ne
pa izgublja, kot velja za običajne
avtomobile. Lexus je zato
vedno pripravljen na skoraj neslišno
nadaljevanje imenitnega potovanja.

3.5-LITRSKI BENCINSKI MOTOR
Lexusov hibridni pogon predstavlja 3.5-litrski bencinski šestvaljni motor
z delovanjem po principu Atkinsonovega cikla in dva visoko zmogljiva
elektromotorja. Pogonski sklop razvaja z izjemno uglajenim in zmogljivim
delovanjem ter neverjetno ekološko prizanesljivostjo, kjer dosegata povprečna
emisija CO2 le 132 g/km* in povprečna poraba goriva 5.8 litra na 100
kilometrov*. Elektromotorja spreminjata med zaviranjem in zaustavljanjem
kinetično energijo gibanja v električno, ki se za kasnejšo električno vožnjo
ali zmogljivejše pospeševanje celotnega pogonskega sklopa shranjuje v
kompaktni hibridni bateriji. Hibridna baterija je zato vedno brez potrebe po
napajanju prek klasične električne vtičnice pripravljena na skoraj neslišen
začetek ali nadaljevanje vožnje.
* Velja za vozila s 45,7 cm (18-palčnimi) litimi platišči z vklopljenim voznim programom ECO.

HIBRIDNA BATERIJA
Nova, visoko zmogljiva hibridna baterija z dvodelnim sistemom je nameščena
pod zadnjo sedežno klop, kar ne vpliva na velikost prtljažnika. Polnjenje hibridne
baterije poteka med vožnjo oziroma med zaustavljanjem in zaviranjem, kjer
prevzameta elektromotorja vlogo alternatorjev za spreminjanje kinetične
energije v električno. RX 450h ne potrebuje nikoli napajanja prek klasične
električne vtičnice, saj se samodejno polni med vožnjo.

LEXUS HIBRIDNI POGON
Zelo kompakten Lexusov hibridni menjalnik, ki ni nič daljši od klasičnega
samodejnega menjalnika, povezuje v skupnem ohišju prek sklopke prednji
elektromotor z močjo 123 kW in bencinski motor s 193 kW. Prenos moči krmili
napredna elektronska enota s konstantno izbiro optimalnega pogona prek
elektromotorja, bencinskega stroja ali obeh. Prednji pogonski sklop nadgrajuje
dodaten elektromotor z močjo 50 kW, ki poganja zadnji kolesni par po potrebi.
Delovanje štirikolesnega pogona E-FOUR je glede na vozno podlago in
voznikove potrebe vedno optimalno.
RX
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VARNOST

LEXUS SAFETY SYSTEM + ZA VARNO MESTNO VOŽNJO

01

SISTEM ZA PREPREČEVANJE NALETA IN
PREPOZNAVANJE PEŠCEV
Visokofrekvenčni radarski sistem preračunava s pomočjo
računalniške simulacije možnost naleta v spredaj vozeče
vozilo ali pešca. V primeru, ko se pri hitrosti med 10 in
80 km/h pred vozilom pojavi pešec ali drug objekt, se
samodejno vklopi zavorni sistem, ki lahko vozilo zaustavi,
prepreči nezgodo ali zmanjša njene vplive. Vse to spremlja
samodejno zatezanje varnostnih pasov.

02

AKTIVNI DINAMIČNI RADARSKI TEMPOMAT
Aktivni radarski tempomat vzdržuje z visokofrekvenčnim
radarskim tipalom in kamero izbrano hitrost in oddaljenost
od spredaj vozečega vozila. V primeru upočasnitve ali
popolne zaustavitve spredaj vozečega vozila sistem
samodejno zmanjša hitrost, ga po potrebi zaustavi in
nato, ko je to varno, dvigne njegovo hitrost do predhodno
izbrane.

03

ŽAROMETA S SAMODEJNIM
URAVNAVANJEM VISOKEGA
SVETLOBNEGA SNOPA*
LED žarometa s samodejnim uravnavanjem svetlobnega
snopa prilagajata osvetlitev cestišča in njene okolice
glede na bližnja vozila. Pri njihovem pojavu se izklopijo
posamezni LED svetilni elementi, kar onemogoči bleščanje
ostalih voznikov.

04

Novi RX izstopa z revolucionarnim varnostnim
sistemom zadnje generacije Lexus Safety System +,
ki je bil razvit za dodatno zmanjševanje prometnih
nezgod.
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01 Sistem za preprečevanje naleta s
prepoznavanjem pešcev
02 Dinamični radarski tempomatt
03 Sistem za vzdrževanje voznega pasu /
Samodejno uravnavanje svetlobnega snopa
04 Samodejno prilagajanje osvetlitvenega
polja dolgih luči
05 Prikazovalnik prometnih znakov
06 Zelo čvrsta karoserijska zasnova
07 Aerodinamična dovršenost
08 Štirikolesni pogon / E-FOUR
09 Prilagodljivo delovanje podvozja
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PRIKAZOVALNIK PROMETNIH ZNAKOV
(RSA)
Sistem RSA prepoznava s kamero opozorilne prometne
znake in izpisuje njihovo grafično podobo na osrednjem
zaslonu. Sistem lahko v povezavi z dinamičnim radarskim
tempomatom zmanjša hitrost vozila glede na zaznane
prometne znake. RSA prepoznava klasične, elektronsko
delujoče in ostale svetlobne znake, ki so skladni z dunajsko
konvencijo.
ASISTENCA ZA OHRANJANJE VOZNEGA
PASU / SAMODEJNO URAVNAVANJE
SVETLOBNEGA SNOPA
Asistenca za ohranjanje voznega pasu (LKA) nadzoruje s
pomočjo kamere na vetrobranskem steklu položaj vozila
na cestišču. V primeru, ko se RX pomika proti drugemu
voznemu pasu in tega voznik ne nakaže s smerniki, začne
sistem voznika opozarjati in korekcijsko pomikati volanski
obroč v nasprotni smeri. Avtomobil ostaja na takšen
način varno na sredini voznega pasu. Med nočno vožnjo
krmili svetlobni snob dolgih žarometov poseben sistem s
pomočjo kamere za ohranjanje voznega pasu. V primeru,
ko zazna kamera nasproti vozeče vozilo, sistem samodejno
zasenči delovanje dolgih žarometov in prepreči neprijetno
bleščanje. Nočna vožnja je zato manj stresna in prijetnejša.

Varnostnega sistema Lexus Safety System + nikoli in pod nobenimi pogoji ne uporabljajte kot nadomestilo za običajno vožnjo. Pred uporabo natančno preberite
navodila za uporabo. Voznik je vedno odgovoren za varno vožnjo. Določene tehnične lastnosti in oprema so lahko predmet lokalnih prilagoditev. Za aktualne
podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.

POUDARKI | ZUNANJOST, NOTRANJOST

floating-roof design

Panoramska streha (samo pri RX450h)

Nočna osvetlitev vratnih kljuk in okolice vozila

LED meglenka / Luč za osvetlitev notranjega dela zavojev

Sekvenčni LED smerniki

45.7 cm (18-palčna) lita platišča

50,8 cm (20-palčna) lita platišča

50,8 cm (20-palčna) lita platišča
RX
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POUDARKI | ZUNANJOST, NOTRANJOST

Prilagodljiv prtljažni prostor pri RX 450hL

Usnjen volanski obroč

Tretja vrsta sedežev pri RX 450hL

Izvedba usnje/les

Usnjeno oblazinjenje sedežev

Prilagodljiva nosilca za osvežilno pijačo

F Sport notranjost
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TEHNOLOGIJA | VEČPREDSTAVNOST IN POVEZLJIVOST

Posebno velik 31,2 cm (12,3-palčni) zaslon na dotik in integracija pametnega telefona

Monitor s panoramskim pogledom

POVEZANE STORITVE LEXUS LINK

Klimatski pomočnik z NANOE® tehnologijo

Povezava z novo aplikacijo Lexus Link vaš RX spremeni v
povezan avtomobil. Lexus Link vam omogoča neomejen
dostop do povezanih storitev, kot so:
Podatki o vožnji: Spremlja potovanja, način vožnje in
službena potovanja.
Najdi moje vozilo: Poišče vaš Lexus in vas vodi nazaj k
njemu.
Pomočnik pri nezgodah: Glede na resnost nezgode
stopi v stik z intervencijsko službo.
Servis in vzdrževanje: Pomaga vam skrbeti za vaš RX.
Pošlji v vozilo: Omogoča načrtovanje poti v drugi napravi
in pošiljanje v vaš Lexus, pri čemer vas po parkiranju
funkcija od vozila do vrat peš pripelje do končnega cilja.

Brezžični polnilec prenosnih naprav
RX
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DODATNA OPREMA

* Ni na voljo pri RX 450hL.
** Nezdružljivo s panoramsko streho.

Kromirane vratne stranske obrobe

Pokrov ogledala

Kovinska zaščita prtljažnega robu

Okrasna obloga zadnjega odbijača*

Vzdolžna strešna nosilca**

Navpična prtljažna mreža

Gumijasta prtljažna prevleka

Odstranljiva vlečna kljuka*
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BARVE | ZUNANJOST
BELA F | 0831

SONIC BELA | 0852

SONIC TITANSKA | 1J7

MERKUR SIVA | 1H9

ČRNA | 2123

GRAFITNO ČRNA | 223

MORELLO RDEČA | 3R1

BRONASTO RJAVA | 4X22

GLOBOKO MODRA | 8X5

SAFIRNO MODRA | 8X11

ICE ECRU | 4X82

TERRANE KHAKI | 6X42

Ekskluzivno za izvedbo F SPORT
Ni dobavljiva pri izvedbi F SPORT
Pastelna barva
Zaradi razlik v tisku so lahko posamezne barve v resničnem okolju drugačne.
1

2

3

BARVE | NOTRANJOST
GLADKO USNJE1

Črna

Plemenito rjava

Krem bogata

Topaz rjava

Slonokoščena

Plemenito rjava

Krem bogata

Topaz rjava

Rožnato temna

Črna s poudarkom
bele

Slonokoščena

SEMI-ANILINSKO USNJE2

Črna
F SPORT USNJE3

Črna

OKRASNI VLOŽKI4

Zrnato črna

Temno rjava
Shimamoku

F-SPORT5

Lasersko rezan
temen les

Temna orehovina

Bambus

Aluminij

Oblazinjenje iz gladkega usnja je serijsko pri izvedbah Finesse, Business, Executive.
Semi-anilinsko usnje je serijsko pri izvedbi Luxury.
Usnjeno F SPORT oblazinjenje je pri izvedbah F-Sport in F-Sport premium serijsko.
4
Okrasni vložki zrnato črne barve so serijski pri različicah Finesse, Business in Executive. Vsi štirje tipi lesenih okrasnih vložkov so na voljo pri izvedbah Luxury. Vložki iz bambusa so na voljo s črnim, slonokoščenim ali topaz rjavim usnjem.
5
Okrasni vložki iz aluminija so serijski pri izvedbi F-Sport in F-Sport premium.
1

2

3

Dobavljivost posameznih barvnih kombinacij, materialov in okrasnih elementov, lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

RX
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TEHNIČNI PODATKI | RX 450H AWD

BENCINSKI MOTOR

RX 450h AWD

Delovna prostornina (ccm)

3456

Število valjev / ventilov

V6 /24

Najvišja moč (KM pri vrt./min)1

262 @ 6000

Najvišja moč (kW pri vrt./min)1

193 @ 6000

Najvišji navor (Nm pri vrt./min)1

335 @ 4600

EMISIJSKI RAZRED
Euro

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

PORABA GORIVA* (l/100 km)
Kombinirana

5,8 / 5,9

EMISIJA CO2* (g/km)
Kombinirana

ELEKTROMOTOR
Tip

AC sinhronski s permanentnimi
magneti

Najvišja moč (KM) spredaj /zadaj

167 / 68

Najvišja moč (kW) spredaj /zadaj

123 / 50

Najvišji navor (Nm) spredaj /zadaj

335 / 139

313

Skupna moč (kW)

230

1

MENJALNIK
Tip

Samodejni CVT z elektronskim
krmiljenjem

Pogon

Štirikolesni AWD

Najvišja dovoljena

2715

Za vožnjo pripravljeno vozilo (min. - max.)

2100 - 2160 / 2100 - 2215

PROSTORNINA **

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA
Skupna moč (KM)1

132 / 134

MASA (kg)

Prtljažni volumen – do višine pokončno
postavljenega hrbtnega dela zadnje klopi (l)

539

Prtljažni volumen – z zloženo zadnjo
klopjo do višine stropa (l)

1612

Velikost rezervoarja za gorivo (l)

65

Največja masa priklopnika brez zavore (kg)

750

Največja masa priklopnika z naletno zavoro (kg)

2000

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost (km/h)

200

Pospešek 0-100 km/h (s)

7,7

* Podatki se razlikujejo glede na opremski paket in velikost platišč. Prvi podatek velja za različico s serijskimi 45.7 cm (18-palčnimi) litimi platišči. Drugi podatek velja za vse ostale različice s serijskimi 50.8 cm (20-palčnimi) litimi platišči.
Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisujejo evropska direktiva EC 2017/1153 in z njo povezan amandma EC 2017/1231. Dejanska poraba goriva in izpust CO2 sta
lahko v praksi drugačna od v tem katalogu navedenih vrednosti. Poraba goriva in izpust CO2 sta v največji meri odvisna od voznikovega sloga vožnje in ostalih pogojev, kot so: stanje vozne podlage, gostota prometa in recimo obtežitev vozila
s potniki in prtljago.
** Vlečne zmogljivosti se razlikujejo glede na paket opreme. Prvi podatek velja za izvedbe s paketom Finesse, drugi za vse ostale. Velikost prtljažnega prostora je merjena po metodi VDA. vsi podatki vključujejo prostor v dvojnem
prtljažnem dnu.
Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave. Za aktualne podatke se obrnite na lokalnega trgovca z vozili Lexus ali obiščite spletno stran: www.lexus.si
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100

2

MERE

RX 450h

1685
RX 450h

1640
1895

Vse mere so navedene v milimetrih!
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1080

2790
4890

1020

1630
2180

TEHNIČNI PODATKI | RX 450HL AWD

BENCINSKI MOTOR

RX 450hL AWD

EMISIJSKI RAZRED

Delovna prostornina (ccm)

3456

Euro

Število valjev / ventilov

V6 /24

Najvišja moč (KM pri vrt./min)1

262 @ 6000

PORABA GORIVA* (l/100 km)

Najvišja moč (kW pri vrt./min)1

193 @ 6000

Najvišji navor (Nm pri vrt./min)1

335 @ 4600

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Kombinirana

5,9 / 6,0

EMISIJA CO2* (g/km)
Kombinirana

ELEKTROMOTOR
Tip

AC sinhronski s permanentnimi
magneti

Najvišja moč (KM) spredaj /zadaj

167 / 68

Najvišja moč (kW) spredaj /zadaj

123 / 50

Najvišji navor (Nm) spredaj /zadaj

335 / 139

313

Skupna moč (kW)1

230

MENJALNIK
Tip

Samodejni CVT z elektronskim
krmiljenjem

Pogon

Štirikolesni AWD

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost (km/h)

180

Pospešek 0-100 km/h (s)

8,0

Najvišja dovoljena

2840

Za vožnjo pripravljeno vozilo (min. - max.)

2205 - 2275 (2195 -2265)

PROSTORNINA **

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA
Skupna moč (KM)1

136 / 138

MASA (kg)

Prtljažni volumen – do višine pokončno
postavljenega hrbtnega dela 3. sedežne klopi (l)

176

Prtljažni volumen – ob zloženi 3. sedežni klopi
do višine pokončno postavljenega hrbtnega dela
2. sedežne klopi (l)

474

Prtljažni volumen – ob zloženi 3. sedežni klopi
do višine pokončno postavljenega hrbtnega dela
2. sedežne klopi, ki je pomaknjena najbolj naprej (l)

591

Prtljažni volumen – z zloženo 2. in 3. sedežno klopjo
do višine stropa (l)

1656

Velikost rezervoarja za gorivo (l)

65

* Podatki se razlikujejo glede na opremski paket in velikost platišč. Prvi podatek velja za izvedbo Executive z opcijskimi 45.7 cm (18-palčnimi) litimi platišči. Drugi podatek velja za izvedbe s serijskimi 50.8 cm (20-palčnimi) litimi platišči.
Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisujejo evropska direktiva EC 2017/1153 in z njo povezan amandma EC 2017/1231. Dejanska poraba goriva in izpust CO2 sta
lahko v praksi drugačna od v tem katalogu navedenih vrednosti. Poraba goriva in izpust CO2 sta v največji meri odvisna od voznikovega sloga vožnje in ostalih pogojev, kot so: stanje vozne podlage, gostota prometa in recimo obtežitev vozila
s potniki in prtljago.
** Velikost prtljažnega prostora je merjena po metodi VDA.
Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave. Za aktualne podatke se obrnite na lokalnega trgovca z vozili Lexus ali obiščite spletno stran: www.lexus.si
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RX 450h
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Prvi podatek velja za RX 450h s serijsko izvedbo strehe. Pri različicah s stekleno panoramsko streho meri višina 983 mm.
Prvi podatek velja za RX 450hL s serijsko izvedbo strehe. Pri različicah s stekleno panoramsko streho meri višina 963 mm.
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Vse mere so navedene v milimetrih!

RX
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Lexus Ljubljana
Leskoškova c. 1 (lokacija BTC), 1000 Ljubljana
info@lexus-ljubljana.si
01 200 79 40
2019 Lexus Slovenija* si pridržuje pravico do sprememb specifikacij in opreme.
Določene tehnične lastnosti in oprema so lahko predmet lokalnih prilagoditev.
Za aktualne podatke se obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.
©

Opomba: avtomobili na fotografijah in njihova opremljenost se lahko razlikujejo od
različic na lokalnem trgu. Barve vozil se lahko zaradi razlik v tisku nekoliko razlikujejo
od dejanskega stanja.
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani: www.lexus.si

Skrb za okolje je za znamko Lexus temeljnega pomena. V celotnem življenjskem ciklu
avtomobila – od oblikovanja, izdelave, distribucije, do prodaje in servisa – skrbimo
za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Vaš lokalni trgovec vam bo z veseljem
posredoval več informacij o življenjskem ciklu vozil Lexus.
*Lexus Slovenija predstavlja del podjetja Toyota Motor Europe NV/SA.
Natisnjeno v Sloveniji, Oktober 2019.

