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OBLIKA

NOVI NX
Dobrodošli v življenju novega Lexusa NX in njegove radikalno-izzivalne 

podobe. Z njim boste izstopali v vseh mestnih središčih, vključno z najbolj 

modno orientiranimi. Imenitno vretenasto zamrežena motorna maska, LED 

žarometa, unikatna strešna linija in pompozno izklesan profil, vse to predstavlja 

NX s svobodomiselnimi oblikovalskimi idejami. Avantgarden značaj 

dopolnjuje vrhunski hibridni pogon s samodejnim polnjenjem in impresivno 

mestno agilnostjo, kjer briljira podvozje s prilagodljivim delovanjem glede na 

vozniške potrebe in želje. To je svet izjemne prefinjenosti. Voznika razvajajo 

plemenito usnje, premijski navigacijski sistem z 10.3-palčnim zaslonom in 

poplava čudovitih detajlov. Kot jagoda na vrhu torte stoji adrenalinskim 

zasvojencem posvečena različica NX F SPORT z ekskluzivno motorno 

masko, odzivnejšim vzmetenjem, športno zasnovo notranjosti in posebej 

oblikovanimi platišči. Vse to in še marsikaj predstavlja unikatni NX, ki vas 

bo na vsakem koraku razvajal s poplavo japonske Omotenaši gostoljubnosti.
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OBLIKA

“Naša ljubezen do dizajna, ki navdušuje, vznemirja in ustvarja nasprotujoča si mnenja, je brezmejna. Vse to 

zaznamuje naše avtomobile in njihove izjemne podobe, za katerimi se povsod obračajo pogledi.”

TAKESHI TANABE

GLAVNI PROJEKTNI DIREKTOR CROSSOVER 

KONCEPTNEGA VOZILA LF-NX
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OMOTENAŠI

Omotenaši predstavlja v japonski kulturi sinonim gostoljubja, vljudnosti in 

izvrstnega prepoznavanja potreb in želja strank, še preden se pojavijo. Gre 

za artistično inspiracijo ritualov, kot je obredna priprava čaja za gosta z 

izjemno mero srčne topline, razumevanja in spoštovanja. Vse to predstavlja v 

prenesenem pomenu del vsakega vozila znamke Lexus. Novi NX ustvari za 

voznika in sopotnike Omotenaši presenečenje še pred vstopom v njegovo 

udobno notranjost. Ob prihodu se samodejno vklopi osvetlitev vratnih kljuk 

in površine ob vozilu, kjer se lahko skrivajo neprijetna presenečenja, kot 

so blatne luže. Razvajanje se nadaljuje s popolnim udobjem. Vse je tam, 

kjer se pričakuje. Izstopajo detajli, kot je kozmetično ogledalo s prefinjeno 

osvetlitvijo ali izvirno držalo za osvežilne napitke z zasnovo, ki omogoča 

enoročno odpiranje plastenk in pločevink. Hip zatem ponese kokpit voznika 

v svet popolne varnosti in nadzora. Začne se užitek. Varnostni sistem Lexus 

Safety System + bedi nad početjem voznika in ostalih prometnih udeležencev, 

vzdržuje vožnjo po izbranem voznem pasu, zagotavlja zadostno varnostno 

razdaljo ter konstantno nadzira varnostne razmere. Za povrh lahko sistem v 

kritičnih trenutkih prevzame pobudo in samodejno zaustavlja vozilo.

OMOTENAŠI V SLUŽBI VAŠIH 

POTREB IN ŽELJA

Ob vstopu v avtomobil se v trenutku opazi izjemna kakovost izdelave, ki jo že na daleč dokazujejo pri izvedbi 

NX F SPORT v tradicionalni tehniki Naguri izdelani dekorativni vložki iz aluminija. Izraz Naguri izhaja iz 

japonske obdelave lesa. Gre za tehniko, ki je bila več stoletji pozabljena in nato obujena s strani enega 

izmed Lexusovih dobaviteljev. Ta je razvil nov način obdelave aluminija po tradicionalnem Naguri načinu, 

ki smo ga pri Lexusu zaradi izjemne kreativnosti z velikim ponosom uvrstili v nabor dekorativnih dodatkov.
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TEHNOLOGIJA

DOBRODOŠLI V SVETU NESTRESNE 

IN NEPOPISNO UŽIVAŠKE VOŽNJE

Lexus NX je bil razvit z mislijo na vedno in povsod sproščeno in nič stresno 

vožnjo, kjer izstopiš iz avtomobila po daljši mestni vožnji miren in poln 

energije. Razvajanje se začne z izvrstnim vozniškim položajem, ki omogoča 

s privzdignjenim sedenjem boljši nadzor nad prometnim dogajanjem in 

izvrsten pogled nad bližnjo okolico.

Pri izbiri optimalne poti, ki vodi do cilja po ozkih in nepreglednih ulicah, 

navdušuje premijska navigacijska naprava z 10.3-palčnim visoko resolucijskim 

zaslonom, 3D grafiko, izvrstno berljivostjo in možnostjo izbire med številnimi 

opcijami v smislu kartografskega prikaza. Navigacijski napravi lahko ukazuje 

voznik prek sredinske Touch Pad tablice ali z govornim ukazovanjem. V 

primerih, ko je cilj poti na območju, ki ni dosegljivo z vozilom, zna navigacijski 

sistem ustvariti QR kodo z natančnimi navodili za prihod na željeni naslov 

s pomočjo prenosnega telefona. Za povrh lahko pozabite na težave z 

izpraznjeno telefonsko baterijo, ki se polni prek brezstičnega polnilca na 

sredinski konzoli.

Razvajanje se nadaljuje s panoramskim prikazom dogajanja okoli avtomobila s 

štirimi na karoserijo vgrajenimi kamerami. Nameščene so na prednjo masko, 

prtljažna vrata in zunanji ogledali – slednji sta lahko med vklopom kamer 

zloženi. Panoramski prikaz dogajanja okoli vozila dopolnjujejo črte s prikazom 

navidezne poti avtomobila glede na položaj volanskega obroča. Premikanje po 

ozkih cestah in parkirnih prostorih je zato bolj varno in lagodno.

Premijski sistem znamke Mark Levinson
®
 izstopa s 14 zvočniki in popolno 

usklajenostjo z akustično zasnovo notranjosti Lexusa NX. Užitki, ki jih pričara 

sistem z vznemirljivo in zelo živahno zvočno kuliso, so primerljivi z najboljšimi 

izvedbami digitalnih naprav tipa hišni kino.

Samodejna klimatska naprava z dvodelnim uravnavanjem temperature na 

voznikovi in sovoznikovi strani je ustvarjena z mislijo na udobje in dobro 

počutje. Naprava odstranjuje s prefinjeno filtracijo iz zraka cvetni prah in 

prašne delce, preprečuje vdor neprijetnih vonjav in dovaja v notranjost 

vozila svež zrak celo pri izključenem motorju. Klimatski sistem nadgrajuje 

neverjetna ekonomičnost, saj vzdržuje sistem izbrano temperaturo le v delu 

potniške kabine z zasedenimi sedeži.

01 Premijski navigacijski sistem z 10,3-palčnim zaslonom

02 Touch Pad tablica za intuitivno upravljanje z različnimi sistemi

03 Samodejna klimatizacija z ločenim uravnavanjem temperature 

na voznikovi in sovoznikovi strani
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01
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ZMOGLJIVOST

MOČ TEHNOLOGIJE V SLUŽBI INTELIGENTNIH POTREB

01 Izbirno stikalo pogona

02  Barvni projekcijski zaslon

03  Sistem za lažje speljevanje na klancih

E-FOUR

NX 300h AWD je ustvarjen z mislijo na 

avanturistična brezpotja, ki jih obvladuje s 

pomočjo inteligentnega štirikolesnega pogona 

E-FOUR. Z njim boste suvereno in prefinjeno kos 

vsem vremenskim razmeram in voznim podlagam.

EV POGON (ELEKTRIČNO VOZILO)

V ožjih in z gostoto prometa preobremenjenih 

mestnih središčih ali velikih parkirnih hišah 

lahko NX 300h spremenite z nežnim dotikom 

stikala v električno vozilo s skoraj neslišnim in 

emisijsko povsem čistim delovanjem brez porabe 

bencinskega goriva. EV pogon omogoča na 

krajših razdaljah vožnjo z nizkimi hitrostmi, kjer se 

porablja le električna energija.

IZBIRNO STIKALO POGONA

Stikalo za izbiro pogona omogoča zmogljivostno 

prilagoditev delovanja vozila glede na lastne želje 

in potrebe. Izbira vključuje delovanje pogonskega 

sklopa s poudarkom na ekonomičnem ali 

dinamičnem delovanju. Izbira je vaša!
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Vse različice modela NX so opremljene z izjemno naprednim varnostnim 

sistemom Lexus Safety System +, ki vključuje naprave za opozarjanje pred 

naletom (vključno s prepoznavanjem pešcev), vzdrževanje voznega pasu, 

samodejno uravnavanje višine svetlobnega snopa na prednjih žarometih 

za manj stresno nočno vožnjo, prepoznavanje in prikazovanje opozorilnih 

prometnih znakov in radarski tempomat s samodejnim prilagajanjem hitrosti 

glede na spredaj vozeče vozilo.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE NALETA 

S PREPOZNAVANJEM PEŠCEV IN 

KOLESARJEV

Visokofrekvenčni radarski sistem nadzoruje ob podpori 

računalnika dogajanje pred vozilom. V primeru, ko se 

NX s hitrostjo od 10 do 80 km/h prehitro ali preveč 

približa vozilu, pešcu, kolesarju ali objektu pred njim, 

začne sistem opozarjati voznika na možnost naleta z 

alarmom in opozorilnim prikazom na sredinskem zaslonu. 

Sistem hkrati zviša moč zavorne sile in vklopi samodejno 

zaviranje, kar zmanjša možnost naleta. V primeru 

neizogibnega naleta se vklopi samodejno zaviranje vozila 

ter zatezanje varnostnih pasov.

DINAMIČNI RADARSKI TEMPOMAT

Aktivni radarski tempomat vzdržuje izbrano hitrost in 

oddaljenost od spredaj vozečega vozila. V primeru 

upočasnitve spredaj vozečega vozila sistem samodejno 

zmanjša hitrost in jo, ko je to zopet varno, dvigne do 

nastavljene.

PRIKAZOVALNIK PROMETNIH OPOZORIL 

(RSA)

Sistem RSA prepoznava z na vetrobransko steklo 

vgrajeno kamero opozorilne prometne znake in izpisuje 

njihovo grafično podobo na osrednjem zaslonu. RSA 

prepoznava prometne znake, ki so izdelani skladno z 

dunajsko konvencijo – kar velja za klasične, elektronsko 

delujoče in svetlobne.

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 sam odgovoren za varno vožnjo.

ASISTENCA ZA OHRANJANJE VOZNEGA 

PASU (LKA) IN ŽAROMETA S SAMODEJNIM 

URAVNAVANJEM VIŠINSKEGA SNOPA

Sistem LKA nadzoruje pomikanje vozila po voznem pasu 

z na prednje steklo vgrajeno kamero. V primeru, ko 

se vozilo pomika proti drugemu voznemu pasu in tega 

voznik ne nakaže s smerniki, sproži sistem opozorilni 

zvočni alarm in začne korekcijsko pomikati volanski 

obroč v nasprotno smer. Med nočno vožnjo nadzoruje 

sistem s pomočjo kamere LKA položaj nasproti vozečih 

vozil. Pri njihovem pojavu samodejno zasenči delovanje 

dolgih žarometov, kar prepreči bleščanje in prispeva k 

ohranjanju vozniške osredotočenosti nad prometnim 

dogajanjem.

ŽAROMETA S PRILAGODLJIVIM 

OSVETLJEVANJEM

Prednja LED žarometa preprečujeta s samodejnim 

prilagajanjem višine in svetlobne moči bleščanje 

ostalih cestnih udeležencev. Sistem deluje s pomočjo 

11 medsebojno neodvisnih LED čipov, ki selektivno 

osvetljujejo cestno površino pred vozilom.

OPOZORILNIK ZA VOZILA V MRTVEM 

KOTU IN PREČNO PRIBLIŽEVANJE VOZIL 

MED VZVRATNO VOŽNJO

Radarski sistem, ki je vgrajen v zadnji odbijač, opozarja 

voznika na pojav vozil, ki jih ni mogoče zaradi mrtvega 

kota opaziti v vzvratnih ogledalih. V primeru, ko voznik 

Lexusa spreminja vozni pas in ne opazi drugega vozila 

v mrtvem kotu, ga na to opozori utripajoča lučka v 

ogledalu. Varnostni nivo vozila dopolnjuje radarski 

sistem za nadzor približevanja vozil iz prečne smeri med 

vzvratnim pomikanjem na parkiriščih. Sistem opozarja 

voznika na pojav težje vidnih vozil z zvočnim alarmom in 

opozorilnim utripanjem lučk v zunanjih ogledalih.

01 Sistem za opozarjanje pred trki / Sistem za 

prepoznavanje pešcev

02  Radarski tempomat z dinamičnim uravnavanjem 

hitrosti

03  Sistem za vzdrževanje voznega pasu in samodejna 

nastavitev višine svetlobnega snopa

04  Žarometa s samodejno prilagodljivim 

osvetljevanjem

05  Opozorilnik za vozila v mrtvem kotu in prečno 

približevanje vozil med vzvratno vožnjo

01

02

03 04

05

NX 7

VARNOST

LEXUS SAFETY SYSTEM +
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POUDARKI  |  ZUNANJOST

17-palčna lita platišča

18-palčna lita platišča

18-palčna lita platišča

18-palčna lita platišča F SPORT

Strešno okno

Dvojni LED žaromet / Eco Drl Dvojni LED žaromet / Full Drl

Trojni LED žaromet s samodejnim prilagajanjem  

snopa / Full Drl

Zadnja LED svetila

Panoramska streha

Električno pomična prtljažna vrata
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DODATNA OPREMA

Prenosni DVD predvajalnik

Prednji odbijač s sredinsko obrobo

Avdio sistem znamke Pioneer
®
 z 8 ali 10 zvočniki

Zadnji odbijač s sredinsko obrobo

17-palčna lita platišča za zimske pnevmatike

18-palčna lita platišča s petimi dvojnimi 

kraki in svetlečo površinsko obdelavo

Brezstični polnilec za telefon

Odstranljiva vlečna kljuka*

18-palčna lita platišča

18-palčna lita platišča s petimi dvojnimi 

kraki in črno površinsko obdelavo

Preproge iz tekstila

Kovinska zaščita nakladalnega robu

*Ni na voljo z izvedbami NX 300h s 

prednjim pogonom (FWD)
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1
 Oblazinjenje iz črne tkanine je pri izvedbah Finesse in Comfort serijsko. 

2
 Oblazinjenje Tahara je pri izvedbi Business serijsko. Oker belo oblazinjenje je na voljo z armaturno ploščo in vratnimi oblogami v črni ali oker beli barvi.

3
 Usnjeno oblazinjenje je pri različicah Executive in Luxury serijsko. Oker belo in intenzivno krem oblazinjenje je na voljo z armaturno ploščo in vratnimi oblogami črne ali oblazinjenju enake barve.

4
 F SPORT usnje z unikatnim dizajnom in ekskluzivnimi barvami je pri izvedbi F SPORT serijsko.

5
 Klavirsko črni dekorativni vložki so pri izvedbah Finesse in Comfort serijski. Različici Business in Executive sta serijsko opremljeni s srebrnimi vložki. Srebrni ali Shimamoku vložki so opcijsko dobavljivi pri različici Comfort. Dekoracija 

Shimamoku ali Bamboo je pri izvedbi Luxury serijska.

6
 Vložki iz karbona so pri izvedbi F SPORT serijski, vložki iz aluminija v Naguri stilu predstavljajo doplačilno opcijo.

Dobavljivost posameznih kombinacij lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

1  Ekskluzivna barva za izvedbo F SPORT

2 Ni dobavljiva pri izvedbi F SPORT

3 Pastelna barva

Zaradi razlik v tisku so lahko posamezne barve v resničnem okolju drugačne.

BARVE  |  ZUNANJOST

BELA F  | 083
1

MERKUR SIVA  | 1H9

BRONASTO RJAVA  | 4X2
2

SONIC BELA  | 085

ČRNA | 212
3

FLARE SOLARNA  | 4W7
1

SVILENO SREBRNA  | 1J4

GRAFITNO ČRNA  | 223

NEBESNO MODRA  | 8X9
2

SONIC TITANSKA  | 1J7

MORELLO RDEČA  | 3R1

SAFIRNO MODRA  | 8X1
1

BARVE  |  NOTRANJOST

TKANINA1

USNJE3

F SPORT USNJE4

DEKORATIVNI VLOŽKI5 F SPORT DEKORATIVNI VLOŽKI6

OBLAZINJENJE TAHARA2

Črna

Črna

Črna

Klavirsko črna

Temno rožnata

Intenzivno krem

Flare rdeča

Srebrna

Oker bela

Gorčično rumena

Shimamoku

Črna

Oker

Bamboo

Intenzivno krem

Temno rožnata

Oker bela

Karbon

Temno rožnata

Aluminij v Naguri 

stilu
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TEHNIČNI PODATKI

1
 Pri izvedbah s pnevmatikami 235/55 R18 merita prednji in zadnji kolotek 1570 mm.

2
 Razdalja med sedežem in streho meri pri različicah s strešnim oknom 950 in pri izvedbi s panoramsko streho 976 mm.

3
 Razdalja med zadnjim sedežem in streho meri pri različicah s strešnim oknom 967 in pri izvedbi s panoramsko streho 938 mm.

Vse mere so navedene v milimetrih!

* Podatki se razlikujejo glede na tip in velikost platišč. Prvi podatek velja za različico 300h FWD Finesse s 17-palčnimi litimi platišči. Drugi podatek velja za izvedbe Comfort, Business in Executive s serijskimi 18-palčnimi litimi platišči in prednji pogonom (FWD). 

Prvi podatek velja za izvedbe Comfort, Business, Executive, Luxury in F-Sport premium s serijskimi 18-palčnimi litimi platišči. Drugi podatek velja za izvedbo F SPORT s serijskimi 18-palčnimi litimi platišči.

 Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisujejo direktiva 80/1268/EEC in z njo povezani amandmaji. Podatki veljajo za vozilo z evropsko standardno specifikacijo opreme. Izčrpne 

informacije o lastnostih vozil znamke Lexus in nakupnih možnostih so na voljo na spletni strani www.lexus.si in pri lokalnem uvozniku. 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 cestnih pogojev, kjer igrajo ključne vloge: stanje vozne podlage, gostota prometa, tehnično stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema, obtežitev vozila s prtljago in potniki itd.

**  Pri izvedbi NX 300h FWD velja prvi podatek za različico Finesse. Drugi podatek velja za vse ostale izvedbe.

*** Prostornina prtljažnega prostora je merjena po metodi VDA. Prvi podatek velja za vozila z zasilno rezervno pnevmatiko. Drugi podatek drži za vozila s kompletom za popravilo predrte pnevmatike. Vsi podatki vključujejo prostor v dvojnem prtljažnem dnu. 

Pri izvedbi NX 300h FWD Finesse ni zaradi doseganja nižje normirane porabe in emisijskih vrednosti naveden podatek o vlečnih zmogljivostih. Drugi podatek velja za vse ostale izvedbe.
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BENCINSKI MOTOR NX 300h FWD (AWD)

Delovna prostornina (ccm) 2494

Število valjev / ventilov L4/ 16V

Najvišja moč (KM pri vrt./min) 155 / 5700

Najvišja moč (kW pri vrt./min) 114 / 5700

Najvišji navor (Nm pri vrt./min) 210 / 4200 - 4400

ELEKTROMOTOR

Tip AC sinhronski s permanentnimi 

magneti

Najvišja moč (KM) spredaj / zadaj 143 / – (143 / 68)

Najvišja moč (kW) spredaj / zadaj 105 / – (105 / 50)

Najvišji navor (Nm) spredaj / zadaj 270 / – (270 / 139)

MENJALNIK

Tip Elektronsko krmiljen 

brezstopenjski samodejni CVT

Pogon Prednji (Štirikolesni)

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA

Skupna moč (KM) 197

Skupna moč (KW) 145

ZMOGLJIVOSTI

Najvišja hitrost (km/h) 180

Pospešek 0-100 km/h (s) 9,2

PORABA GORIVA* (l/100km)

Mestna 5,0 / 5,3 (5,3 / 5,4)

Izvenmestna 5,0 / 5,2 (5,1 / 5,2)

Kombinirana 5,0 / 5,2 (5,2 / 5,3)

EMISIJA CO
2
* (g/km)

Kombinirana 127 / 133 (135)

MASA** (kg)

Najvišja dovoljena 2245 / 2230 (2395)

Za vožnjo pripravljeno vozilo (min. - max.) 1715 - 1755 / 1720 - 1840 

(1785 - 1905)

PROSTORNINA***

Prtljažni prostor – z vzravnanimi

zadnjimi sedeži do višine roloja (l)

475 / 555

Prtljažni prostor – z zloženimi

zadnjimi sedeži do višine stropa (l)

1520 / 1600

Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 56

Vlečne zmogljivosti - priklopnik brez

zavornega sistema (kg)

0 / 650 (750)

Vlečne zmogljivosti - priklopnik z naletnim

zavornim sistemom (kg)

0 / 650 (1500)

MERE

Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave.

Za aktualne podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili Lexus ali 

obiščite spletno stran: www.lexus.si
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prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.

Opomba: avtomobili na fotografijah se lahko razlikujejo od različic na lokalnem trgu. Barve 

vozil se lahko zaradi razlik v tisku nekoliko razlikujejo od dejanskega stanja. 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. NV/SA.

Tiskano v Sloveniji, avgust 2018. 

Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani: www.lexus.si.
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