PONUKA MODELOV LEXUS

EXPERIENCE AMAZING

Spoločnosť Lexus môže byť hrdá na množstvo vecí. Svetový líder v oblasti
dizajnu a výroby luxusných automobilov od roku 1989. Priekopník na poli
pokročilých pohonných a bezpečnostných technológií. Spoločnosť, ktorá
vytvorila jedno z najlepších vysokootáčkových superáut na svete, Lexus LFA.
A víťaz väčšieho množstva ocenení za kvalitu a spokojnosť zákazníkov, než
získal akýkoľvek iný výrobca luxusných automobilov.
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Ide o pozoruhodné úspechy. Pre nás má však výroba automobilov oveľa hlbší
význam. Medzníky ako nový LC 500 Convertible sú príležitosťou podeliť sa
o jedinečnú vášeň. Počnúc ručne vyladeným zvukom jeho úžasného motora
V8 cez aerodynamické vlastnosti znižujúce hluk až po reproduktory na
aktívnu reguláciu hluku namontované do opierok hlavy predných sedadiel.
Posledných 15 rokov je Lexus priekopníkom a lídrom v oblasti elektrifikácie
luxusných automobilov. V súčasnosti ponúkame komplexný rad elektrifikovaných
modelov, ktoré vynikajú svojou prepracovanosťou, overenou kvalitou
a ocenenou spoľahlivosťou. Na cestách vo všetkých kútoch zemegule jazdí
už vyše 1,8 milióna hybridov bez nutnosti dobíjania značky Lexus. Pre Lexus
však výkon znamená viac ako len čísla. A elektrifikácia predstavuje viac ako
len akumulátory a elektromotory. e to jedinečná príležitosť zadefinovať nový
druh pôžitku z jazdy.
Ak do hlavnej úlohy obsadíte ľudskú skúsenosť, dôležitá je jediná otázka: aký
pocit vám poskytujeme? Len sa prevezte v novom LC Convertible alebo
elektromobile UX a zistíte, čo máme na mysli.
Ide o ten pocit.
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DIZAN

DIZAN

EXKLUZÍVNY POHĽAD DO DIZAJNOVÉHO STREDISKA LEXUS
V JAPONSKU
hlinené modely a takmer hotové prototypy sa vyvíja v tejto
budove, aby dizajnéri spoločnosti Lexus mohli čo možno
najracionálnejším a najdetailnejším spôsobom skúmať
vývoj svojich návrhov.
Okrem týchto objektov je k dispozícii aj priestor, kde
vysokokvalifikovaní počítačoví operátori a dizajnéri
spoločne vytvárajú z počiatočných náčrtov digitálne
obrázky, ktoré sa použijú v prezentáciách na interné účely
alebo pre médiá. Budova má dokonca aj vlastné zvukové
štúdio, kde sa skladajú zvukové stopy pre uvádzacie videá.
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„Tieto zariadenia nám pomáhajú podrobne študovať
vizuálnu stránku všetkých modelov, ktoré vyvíjame,“
hovorí Takeshi Tanabe, generálny projektový riaditeľ
divízie dizajnu v spoločnosti Lexus. „Tu zúžime všetky
oblasti, ktoré potrebujú doladiť, takmer až do bodu, keď
už by sme na základe finálnych počítačových obrázkov
dokázali zostrojiť skutočné vozidlo.“

Za ostatných niekoľko rokov odhalil Lexus nové modely,
ako napríklad plne elektrický mestský crossover UX,
LC Convertible či vlajkový sedan LS. Každý z týchto
automobilov odráža naše odhodlanie vytvárať úžasný
dizajn a latku pre budúce modely Lexus posúva na čoraz
vyššiu úroveň.
Čo je východiskom pre výnimočnú vizuálnu estetiku
nového modelu Lexus? Odpoveď sa ukrýva
v štvorposchodovej budove so skleným priečelím, ktorá
sa nachádza v prefektúre Aichi v strednom aponsku.
Tu – a v spolupráci s našimi dizajnovými štúdiami
v Kalifornii a na Francúzskej riviére – vznikajú prototypy
a koncepčné vozidlá značky Lexus. Zvonku nie je
hneď zjavné, aký je účel tejto budovy. Na prvý pohľad
je anonymná ako každá iná administratívna budova
v okolí. Keď sa však človek dostane bližšie, postupne
zbadá, že táto stavba predsa len môže slúžiť na niečo
špeciálne: chráni ju viacero bezpečnostných brán, kde
sa kontroluje totožnosť návštevníkov a na recepcii vám
zdvorilo odoberú záznamové zariadenia ako kamery,
počítače a mobilné telefóny.
Vnútri sú tímy dizajnérov, špecialistov na farby a modelárov
„Takumi“ spoločnosti Lexus zahĺbené do práce vo svojich
štúdiách. Majú tu všetko potrebné na zdokonalenie
nášho inovatívneho a oceneného dizajnového jazyka
„L-finesse“ (L = Leading edge, najmodernejší). Dizajnové
stredisko Lexus tvoria štyri hlavné objekty: skúšobná
hala na najvyššom poschodí s 200-tonovou zasúvacou
strechou, ktorá umožňuje pozrieť si nové tajné modely
pri dennom svetle, ďalej veľká divadelná sála a komora na
virtuálnu realitu, obidve na treťom poschodí, a napokon
fotografické štúdio na prízemí. Toto dizajnové stredisko
má skrátka „všetko potrebné na jednom mieste“, čo sa
týka kompletného dizajnu nových modelov Lexus. Všetko
od hrubých náčrtov a trojrozmerných nákresov až po

01 CALTY Design Research, Newport
Beach, Kalifornia
02 ED2, Côte d’Azur, Francúzsko
03 Lexus Design Centre, prefektúra
Aichi, aponsko
04 Remeselné majstrovstvo „Takumi“
v interiéri luxusného SUV RX
F SPORT
05 Komfortný sedan ES F SPORT
s maskou chladiča typickou pre
Lexus
06 Nový atraktívny LC 500
Convertible
07 Aerodynamicky tvarované
zadné svetlá dodávajú novému
elektromobilu UX jedinečný vzhľad

Neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých operácií sú,
samozrejme, pokročilé technológie, ktoré sa však stále
jasne opierajú o odborné remeselné zručnosti – čo
zásadným spôsobom pomáha formovať finálny produkt.
Zoberme si napríklad modelovanie: modelárski špecialisti
svojimi majstrovskými ťahmi starostlivo tvarujú hlinené
modely vozidiel v životnej veľkosti. Dizajn sa opakovane
skúma, až kým dizajnéri aj modelári nie sú spokojní s jeho
konečnou podobou. Tento úzkostlivý zmysel pre detail
je súčasťou našej snahy vyrábať kvalitné produkty. Či už
ide o prototyp, sériové vozidlo alebo koncept, každé
vozidlo značky Lexus absolvuje rovnaký náročný proces,
kým nie je dokonalé.
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„Bez ohľadu na to, aké bezchybné sú tieto počítačové
vizualizácie, konečnú podobu vonkajšieho dizajnu určujú
práve odborné ruky našich modelárov Takumi,“ dodáva
Tanabe. „Títo skúsení remeselní umelci celé týždne
a mesiace vytesávajú model z hliny. Využívajú pritom
odborné znalosti, ktoré získavali dlhé roky. Potom model
spoločne s modelármi preskúmame a poskytneme spätnú
väzbu, aby sme lepšie sprostredkovali naše nápady
a zámery. Samotní modelári sa vyznačujú veľmi kreatívnym
myslením a často predkladajú cenné návrhy. Tento proces
opakujeme dovtedy, kým sa nedopracujeme k tvaru
karosérie, s ktorým sú spokojné všetky zúčastnené strany.
V tomto zmysle naše autá nie sú len stroje. Obsahujú
skutočné ľudské emócie, inšpiráciu a neuveriteľnú úroveň
remeselnej zručnosti.“
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Práve tu v dizajnérskom stredisku sa rozhoduje o tom,
ktoré vozidlá sa dostanú do výroby, alebo, v prípade
konceptov, ktoré zažijú svetovú premiéru na autosalónoch
v Ženeve, Frankfurte alebo Detroite. „Prezident spoločnosti
Akio Toyoda aj ostatní jej vrcholní predstavitelia pravidelne
navštevujú štvrté poschodie tejto budovy a prijímajú
dôležité rozhodnutia o tom, čo sme vytvorili, a ktoré
modely Lexus sa dostanú do výroby,“ dodáva Tanabe
s úsmevom.
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DIZAN

DIZAN

FUTURISTICKÝ DIZAJN TESTOVANÝ
V JEDNOM Z NAJMODERNEJŠÍCH
AERODYNAMICKÝCH TUNELOV NA
SVETE

KDE SA ÚŽASNÉ TECHNOLÓGIE
STRETÁVAJÚ S JAPONSKÝM
REMESELNÝM UMENÍM „TAKUMI“

TUNELOVÉ VIDENIE
Prvé, čo človeku udrie do očí v aerodynamickom laboratóriu Lexus, je jeho
veľkosť. Súčasťou laboratória je špeciálne vybudovaný aerodynamický tunel
s výškou 22 metrov a 260-metrovou slučkou. Nachádza sa v našej centrále
výskumu a vývoja v japonskej prefektúre Aichi. Práve v tomto supermodernom
zariadení strávili naši dizajnéri a konštruktéri stovky hodín analyzovaním
prúdenia vzduchu okolo modelu Lexus UX. „Najdôležitejšou funkciou
aerodynamického tunela je produkovať veľmi stabilné prúdenie vzduchu
smerom k vozidlu, aby sme mohli preskúmať a vylepšiť jeho aerodynamiku,“
vysvetľuje Toshiyuki Murayama, vedúci skupiny tepelného riadenia
a aerodynamiky. „Keď vozidlo ako mestský crossover UX jazdí ustálenou
rýchlosťou 100 km/h, až 70 percent síl, ktoré vplývajú na jeho celkový výkon,
tvorí odpor vzduchu. Hotovú revolúciu z hľadiska aerodynamiky tohto druhu
crossovera prinieslo viacero prelomových dizajnových noviniek, ktoré tento
tím vyvinul: špeciálne tvarované rebrá na zadných združených svetlách, ktoré
pomáhajú stabilizovať vozidlo pri bočnom vetre, a stupňovité lišty blatníkov,
ktoré zlepšujú manévrovanie v zákrutách. Inovatívny aerodynamický dizajn
diskov z ľahkej zliatiny – inšpirovaný Gurneyho klapkami na pretekárskych
vozidlách Formuly 1 – vznikol so zámerom ochladzovať brzdové kotúče
a znižovať celkový odpor vzduchu,“ hovorí Murayama.

PRÍSTUPNÝ POTEŠENIU
Nový LC 500 Convertible bol vytvorený pre vodičov, aby si v novom úžasnom
vlajkovom modeli Lexus mohli vychutnať unikátny luxus jazdy s otvorenou
strechou. V prípade tohto vozidla sa nič nenechalo na náhodu. eho plne
automatizovaná plátenná strecha nielenže fantasticky vyzerá, ale zároveň je
aj ľahká a veľmi kompaktná. „Keďže išlo o prvý podel s plátennou strechou
od značky Lexus, môj tím bol odhodlaný vytvoriť najatraktívnejší kabriolet
na svete,“ hovorí hlavný dizajnér LC Convertible Tadao Mori. A keďže
v kabriolete je človek viac vystavený živlom, o pohodlie sa neustále stará
špeciálny osobný asistent klimatizácie Lexus, ktorý ovláda klimatizáciu, teplotu
volantu, vyhrievanie sedadiel a dokonca vyhrievanie krku. LC 500 Convertible
poháňa úžasný 5,0-litrový zážihový motor V8 v spolupráci s 10-stupňovou
automatickou prevodovkou. Vďaka dodatočným výstuhám na podvozku sa
dosahuje dokonale kultivovaný chod a presné riadenie. Zážitok z jazdy ešte
vylepšuje mikrofón na aktívnu reguláciu hluku zabudovaný do opierky hlavy
blízko ucha vodiča. Poskytuje čistejšie a priamejšie prepojenie so zvukovou
kulisou motora. Okrem toho sme v prípade audiosystému Mark Levinson®
reproduktory zabudované do zadných sedadiel vyladili tak, aby poskytovali
optimálny výkon s otvorenou aj zatvorenou strechou.

Spoločnosť Lexus, ako globálny líder v oblasti aerodynamiky, si v roku 2013 otvorila
vlastný aerodynamický tunel svetovej úrovne.

VYTVORENIE NOVE VLAKOVE LODE
Koncept Lexus „LF-1 Limitless“, ktorý mal premiéru v roku 2018 na
autosalóne v Detroite, predstavuje nový druh luxusného vozidla: vlajkový
crossover. Lexus LF-1 Limitless v sebe spája vysoký výkon s nekonečným
luxusom a je dokonalou ukážkou technológií, inovácií a najnovšieho dizajnu.
Tento koncept s neobmedzeným potenciálom dokáže uspokojiť rozličné
životné štýly zákazníkov značky Lexus. Rovnako nekonečné sú aj možnosti
pohonu: koncept LF-1 môžu pohánať palivové články, hybridný či plug-in
hybridný systém, zážihový motor alebo dokonca môže mať plne elektrický
pohon. Okolo roku 2025 bude každý model značky Lexus k dispozícii buď
ako špeciálny elektrifikovaný model, alebo ponúkne elektrifikovaný variant.
Inovatívny duch konceptu LF-1 je dielom kalifornského dizajnového strediska
Lexus, CALTY. Dizajnový jazyk crossovera vychádza z jednoduchej, zato
však elegantnej dizajnovej koncepcie s názvom „roztavená katana“. Táto
dizajnová vizualizácia spája organické tvary tekutého kovu s ostrými hranami
tradičného japonského meča. „Toto je naša vízia nového druhu vlajkového
vozidla, ktoré zahŕňa schopnosti crossovera bez obetovania výkonu a luxusu,
aké ponúkajú najlepšie súčasné sedany,“ hovorí Kevin Hunter, prezident
spoločnosti CALTY Design Research Inc.

Koncept Lexus LF-1 Limitless spája tvary tekutého kovu s ostrými hranami tradičného
japonského meča.
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ZOSTROENÉ RUČNE
Skôr než sa dizajnéri modelu LC pustili do práce, niekoľko dní si užívali
superauto Lexus LFA v uliciach Los Angeles a na pretekárskom okruhu. Bolo
jasné, že luxusné kupé LC inšpirované vozidlom LFA bude potrebovať veľmi
špeciálny druh volantu. Koji Sato, hlavný konštruktér modelu LC objasňuje:
„Zadefinovať ten najlepší možný tvar volantu nám pomohol majstrovský
jazdec „Takumi“. Po pretekárskom okruhu jazdil kolo za kolom, znova a znova
kontroloval detaily a sústavne zdokonaľoval profil, aby docielil ideálny eliptický
úchop, ktorý najviac vyhovuje rukám vodiča pri zatáčaní s vysokým preťažením.
Postupom času vytvoril úžasne zložitý nákres prierezu s rôznymi profilmi pre
každú časť volantu. Nič neostalo na náhodu a rovnako intenzívny postup sa
použil aj pri radiacich pádlach, aby ideálne sedeli do ruky.“

Prototyp volantu pre vozidlo LC vymodeloval majstrovský jazdec „Takumi“.

Experience Amazing
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REMESELNÁ ZRUČNOSŤ

NIČ NIE JE ZHOTOVENÉ TAK AKO LEXUS

Montážna linka pre nový vlajkový sedan LS v našej
továrni Tahara v aponsku pripomína dokonalú
baletnú choreografiu. ednotlivé pohyby sú ladné,
metodické a premyslené. Remeselní majstri „Takumi“
v bielych rukavičkách všetkými zmyslami dôkladne
skúmajú každé vozidlo a hľadajú aj tie najmenšie
nedostatky.
V lakovni si Kimihiro Sakakibara všíma aj tie
najdrobnejšie nedokonalosti ručne brúseného
laku, ktoré by iné automobilky možno prehliadli
a nechali prejsť. Takáto miera vášne pramení z toho,
že v lakovni strávil takmer tridsať rokov dokonale
oddaný svojej práci. Každá lesklá karoséria vozidla
Lexus, ktorá prechádza Sakakibarovým stanovišťom,
sa podrobí množstvu digitálnych aj ľudských
kontrol. „Nikdy nesmieme poľaviť v ostražitosti.
Naši zákazníci oceňujú a aj si zaslúžia nádhernú
a trvalú kvalitu,“ hovorí.

Luxusné kupé LC a nové LC Convertible sa
vyrábajú v našej továrni Motomachi, kde sa predtým
ručne zhotovovalo superauto LFA. Rozloženie
a jednotlivé objekty továrne boli na mieru
prispôsobené výrobe oboch modelov LC, aby
sa zabezpečila najvyššia úroveň kvality. Mnohých
remeselných umelcov „Takumi“ a zručných
pracovníkov, ktorí vyrábali model LFA, zaradili
aj do projektu LC. Priniesli si so sebou množstvo
vedomostí a skúseností, najmä v oblastiach, ako
je napríklad výroba súčastí z uhlíkových vláken
a čalúnenia na mieru. Celý výrobný areál je
namaľovaný na bielo, aby poskytoval uvoľnené
a sústredené pracovné prostredie, ktoré prispieva
či vibrácie dokáže kvalifikovane vystopovať k výnimočnej kvalite.
zdroj problému. To isté očakáva aj od svojich
kontrolórov, ktorí každé vozidlo LS, čo zíde
z výrobnej linky, podrobia komplexnej sérii testov.
Segawa školí svoj tím tak, aby kládli tie správne
otázky. Pokračuje vozidlo v priamej jazde, keď
pri rýchlosti 100 km/h pustím volant? Brzdí,
zrýchľuje a zatáča vozidlo tak, ako má? Funguje
prednárazový bezpečnostný systém správne? Sú
tesnenia na dverách namontované tak, aby vydržali
po celý život?

A napokon, žiadny Lexus neopustí továreň
Tahara bez toho, aby si neodkrútil zopár kôl na
4-kilometrovej testovacej dráhe. azdci s vozidlom
prechádzajú po dlažobných kockách, betónových
vozovkách a iných cestných povrchoch, pričom
kontrolujú ovládanie, zavesenie kolies a vibrácie.
edna kľúčová lekcia od Segawu: „Dobre počúvajte
a položte si otázku: ako znie vozidlo, keď pretína
Hideya Segawa je remeselný majster „Takumi“ vzduch?“ potom dodáva: „Samozrejme, Lexus je
zodpovedný za výstupnú kontrolu vozidiel LS. navrhnutý tak, aby bol tichý. Vo vnútri počujete len
Pozná naspamäť všetkých 30 000 dielov, z ktorých málo okrem zábavného zvuku motora.“
sa luxusný sedan skladá, a podľa vrzgnutia, zápachu
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REMESELNÁ ZRUČNOSŤ

ELEGANTNÉ OZDOBNÉ PRVKY NA
PALUBNE DOSKE
Pomocou najmodernejšej technológie výroby sa podarilo
vytvoriť ľahké, ale pritom mimoriadne odolné pruhy
z horčíka, ktoré zvýrazňujú ladné krivky palubnej dosky
modelu LS a odrážajú nadčasovú eleganciu japonskej
harfy.

INŠPIROVANÉ MIHOTANÍM MESAČNÉHO
SVITU NA HLADINE MORA
Na obložení dverí „Nishijin-ori a Haku“, ktoré je dostupné
v novom vlajkovom sedane LS, vzniká spojením čiernej
a striebornej organický vzor inšpirovaný mihotaním
mesačného svitu na hladine mora. Nishijin-ori má dávne
korene v materiáloch vyrábaných pre japonskú šľachtu.
V tomto prípade sa na papier washi naťahuje kovová fólia
a strihá sa na tenké pásiky, ktoré sa následne tkajú do
organických vzorov, kde strieborné nite vytvárajú ligotavý
vlnitý efekt. S tým ladí lemovanie kľučky dverí v štýle „Haku“.
Ide o ďalšie umenie staré viac ako 400 rokov, pri ktorom
remeselný majster Takumi opatrne vyklepáva kovovú fóliu
na hrúbku jedného až dvoch mikrónov.

HLINÍKOVÉ DEKORY
Hliníkové obloženie „Hadori“, kopírujúce kovanú štruktúru
tradičného japonského meča, vyvinuli špeciálne pre model
ES F SPORT. Na to, aby vznikol trojrozmerný efekt, ktorý
sa v závislosti od uhla pohľadu mení od bielej až po modrú
farbu, zdokonalili naši interiéroví dizajnéri a konštruktéri
proces tzv. „rotačného leštenia“, pomocou ktorého vytvorili
na hliníkovom plechu efekt kovania.

KOŽENÉ SEDADLÁ „SASHIKO“
Pre kompaktný crossover UX si môžete za príplatok
objednať kožené čalúnenie inšpirované tradičnou
technikou prešívania „sashiko“, pomocou ktorej sa na
kimonách na judo a kendo vytvára ochranné prešívanie.
Stehy sú usporiadané za pomoci presne vypočítaného
perforovaného vzoru v spodnej časti sedadla, ktorý
je odvodený od matematických kriviek a postupností
v dokonalom usporiadaní.

Experience Amazing
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ELEKTRIFIKOVANÝ LEXUS

ELEKTRIFIKOVANÝ LEXUS

ZOZNÁMTE SA S ELEKTROMOBILOM UX
Model UX 300e v sebe spája prvotriednu úroveň kultivovanosti typickú pre vozidlá Lexus s novým
vzrušujúcim zážitkom z elektrifikovaného pohonu. Cieľom bolo navodiť originálnu zábavu z jazdy v meste.
Keď zapnete napájanie a vyrazíte do ulíc, tento elektromobil vás poteší svižnou akceleráciou a ostrými
jazdnými vlastnosťami. Objavíte jeho 10,3" centrálny displej s intuitívnym ovládaním pomocou dotykovej
plochy a aplikáciu Lexus Link, ktorá vám pomôže rýchlo nájsť najbližšiu dostupnú nabíjaciu stanicu.
A určite oceníte istotu, ktorú poskytuje najnovší Lexus Safety System+, schopný rozpoznávať chodcov
už aj v noci a navyše cyklistov cez deň.

PRIEKOPNÍK A LÍDER V OBLASTI
ELEKTRIFIKÁCIE LUXUSNÝCH
AUTOMOBILOV

PREDSTAVUEME PRVÝ PLNE
ELEKTRICKÝ LEXUS

BUDÚCNOSŤOU E
ELEKTRIFIKOVANÝ LEXUS

Od uvedenia nášho prvého luxusného sedanu pred
vyše 30 rokmi sa spoločnosť Lexus stala synonymom
výnimočného dizajnu, kvality a remeselnej zručnosti.
A čo je možno najdôležitejšie, sme zároveň aj
priekopníkom a lídrom v oblasti elektrifikácie
luxusných automobilov. Spoločnosťou, ktorá nikdy
neprestane inovovať a predvídať potreby vodičov.
Práve tento jedinečný prístup priniesol v roku
2005 úplne prvý luxusný hybrid na svete – SUV
RX 400h.

Nový model UX 300e je priekopníkom novej
kapitoly elektrifikácie v spoločnosti Lexus, no
koncepcia „Elektrifikovaný Lexus“ znamená oveľa
viac. Zahŕňa tiež vývoj novej generácie hybridov bez
nutnosti dobíjania, plug-in hybridných a elektrických
vozidiel značky Lexus. Začiatkom tohto desaťročia
ďalej rozšírime našu ponuku elektrifikovaných
modelov, prostredníctvom novej platformy pre
plug-in hybridné a špeciálne pre elektrické vozidlá.

Napriek obrovskému úspechu hybridných vozidiel
Lexus nepripadá do úvahy, aby sme zaspali
na vavrínoch. Preto sme nedávno spustili víziu
„Elektrifikovaný Lexus“ a predstavili koncept
elektrifikovaného vozidla LF-30. Elektrifikovaný
Lexus predstavuje integrovaný prístup
k elektrifikovanému ovládaniu pohonu, pokročilej
regulácii polohy a ďalším technológiám v oblasti
elektrifikácie, ktorý vznikol s cieľom posunúť
potešenie z jazdy na ďalšiu úroveň. Našu víziu
reprezentuje koncept elektrifikovaného vozidla
LF-30, ktorý svojím odvážnym zovňajškom
a kokpitom zameraným na vodiča stelesňuje
všetko, čo sa ukrýva sa spojením „Elektrifikovaný
Lexus“. Profituje z vyše dvadsaťročných skúseností
v oblasti elektrifikácie a sľubuje jazdný zážitok,
ktorému sa nič nevyrovná. To všetko zásluhou
štyroch elektromotorov v kolesách, elektronickému
riadeniu a systému pokročilej regulácie polohy od
spoločnosti Lexus.

V súčasnosti Lexus ponúka nie menej ako 7
úžasných hybridných modelov a väčšina prémiových
hybridov na cestách nesie znak Lexus. Žiadny iný
výrobca luxusných automobilov nemôže konkurovať
našim skúsenostiam v oblasti vývoja, výroby, servisu
a recyklácie hybridov. Všetky naše hybridy bez
nutnosti dobíjania sa nemusia zapájať do siete
a dokážu jazdiť v elektrickom režime (EV), keď
nespotrebúvajú žiadne palivo a neprodukujú
žiadne emisie.

www.lexus.sk/electrified
10
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ELEKTRIFIKOVANÝ LEXUS

PRIEKOPNÍCKY POČIN
SPOLOČNOSTI LEXUS

NULOVÉ EMISIE V NÍZKEJ
RÝCHLOSTI
Pri rozjazde a v nízkej rýchlosti poháňa hybrid bez nutnosti dobíjania Lexus
výkonný elektromotor elektrickou energiou z hybridného akumulátora. V tom
čase je vozidlo takmer nehlučné, nespotrebúva benzín a neprodukuje emisie.

TAKMER DOKONALÉ TICHO PRI
USTÁLENEJ RÝCHLOSTI
azda v hybride bez nutnosti dobíjania Lexus je plynulá a uvoľňujúca.
Pri vyšších rýchlostiach sa ticho zapojí zážihový motor s mimoriadne
hladkým chodom, ktorému v prípade potreby pomáha elektromotor.
Keď motor beží v optimálnych otáčkach, prebytočná energia sa môže
využiť na dobíjanie akumulátora. Toto takmer dokonalé rozdelenie výkonu
zážihového motora a elektromotora prináša okrem nízkych emisií a nízkej
spotreby paliva aj mimoriadne potešenie z jazdy, ktoré je pre každý hybridný
Lexus charakteristické.

ZAŽITE ODLIŠNOSŤ JAZDY V HYBRIDE LEXUS
ČO E TO HYBRID LEXUS?
Hybridy bez nutnosti dobíjania Lexus, spájajúce
výkon a hladký chod zážihového motora s jedným
alebo viacerými vyspelými elektromotormi, boli
vždy referenčným kritériom v oblasti elektrifikácie
luxusných vozidiel. Praktickým prínosom hybridov
Lexus je, že sa nabíjajú počas jazdy, spomaľovania
alebo brzdenia, takže ich nemusíte zapájať do
siete ani riešiť dojazd akumulátora. ednoducho
sa usaďte a vychutnajte si úžasné spojenie výkonu
a kontroly nad vozidlom, s príjemným vedomím,
že váš Lexus je úspornejší a produkuje výrazne
menej emisií než klasický motor.

PREČO E ELEKTRIFIKÁCIA
DÔLEŽITÁ?
Myslíme si, že na to, aby sme obmedzili emisie
skleníkových plynov a dosiahli náš cieľ stať
sa do roku 2050 bezemisnou spoločnosťou,
je nevyhnutná efektívna elektrifikácia vozidiel.
Od uvedenia modelu RX 400h, prvého
elektrifikovaného luxusného automobilu na
svete, prevzal Lexus iniciatívu v oblasti vývoja
ekologických hybridov bez nutnosti dobíjania
a propagácie ich širokého používania. Okrem
znižovania emisií našich vozidiel plánujeme do
roku 2050 vo všetkých výrobných továrňach
Lexus dosiahnuť nulové emisie CO2 a znížiť
spotrebu vody na minimum.

AKÉ E TO VLASTNIŤ HYBRID
ZNAČKY LEXUS?
Tvrdo pracujeme na tom, aby pre vás bolo
radosťou jazdiť na hybride značky Lexus aj ho
vlastniť. V súčasnosti jazdí po európskych cestách
viac ako 450 000 hybridných vozidiel značky
Lexus. Všetky boli vyrobené v ultramoderných
výrobných továrňach v aponsku podľa prísnych
noriem kvality, vďaka ktorým hybridy Lexus
na celom svete neustále vyhrávajú ocenenia
za spoľahlivosť. Okrem neuveriteľne hladkého
a kultivovaného chodu určite oceníte aj výrazne
nižšie prevádzkové náklady – a to nielen za palivo,
ale aj nižšie výdavky na brzdy, pneumatiky a ďalšie
diely, k čomu prispieva rekuperačné brzdenie aj
pokročilé systémy riadenia energie.

RÝCHLA LINEÁRNA AKCELERÁCIA
azda v hybride bez nutnosti dobíjania Lexus je zábavná. Počas prudkej
akcelerácie sa výkon elektromotora okamžite doplní o výkon zážihového
motora s mimoriadne hladkým chodom. Spoločne prinášajú silný nárast
krútiaceho momentu, čím sa zabezpečí rýchla lineárna akcelerácia presne
v momente, keď ju potrebujete.

REKUPERAČNÉ BRZDENIE, ŽIADNE
PRIPÁJANIE DO SIETE
Pri spomaľovaní, jazde dolu kopcom či zastavení sa zážihový motor často
potichu vypne, čím zníži emisie na nulu. Pri brzdení alebo keď zložíte nohu
z plynového pedála, funkcia rekuperačného brzdenia zachytáva kinetickú
energiu vozidla (ktorá sa v bežných vozidlách stráca). Hybrid bez nutnosti
dobíjania Lexus ju premieňa na elektrickú energiu, ktorá sa ukladá do
hybridného akumulátora, spoločne s energiou vznikajúcou počas rýchlej
jazdy, vďaka čomu vozidlo nikdy netreba pripájať do siete.

Zistite viac: www.lexus.sk/hybrid
12
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REVOLUČNÁ
KONEKTIVITA
Naše jedinečné služby v štýle pohostinnosti „Omotenaši“ sme doplnili o aplikáciu Lexus Link,
vďaka ktorej sa váš Lexus stane pripojeným vozidlom. Táto nová aplikácia s jednoduchým
a intuitívnym používaním poskytuje prístup k službám konektivity vytvoreným na mieru, ktoré
vám pomôžu naplánovať cestu, stanoviť plán servisu alebo získať cenné informácie o svojom
spôsobe jazdy.

NABÍANIE NA
DIAĽKU

OVLÁDANIE
KLIMATIZÁCIE
A ODMRAZOVANIA
Pomocou aplikácie Lexus NA DIAĽKU
Link v mobilnom telefóne
môžete na diaľku skontrolovať Pomocou tejto funkcie
stav nabitia a dojazd môžete v teple domova
svojho vozidla UX 300e alebo kancelárie ovládať
a rozhodnúť sa, či akumulátor klímu vo vozidle UX 300e
potrebuje dobiť. Keď vozidlo a odmrazovať čelné sklo.
nabíjate doma, môžete priamo Navyše môžete nastaviť
z pohodlia obývačky sledovať, klimatizáciu na plánovaný
kedy sa vozidlo nabije doplna. čas odchodu, aby vás pri
Dokonca môžete nastaviť príchode do vozidla čakalo
časovač, aby sa vozidlo stihlo m a x i m á l n e k o m f o r t n é
nabiť pred plánovaným časom prostredie. Počas chladných
odchodu.
rán môžete tiež na diaľku
aktivovať odmrazovanie.
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VYHĽADÁVANIE
NABÍACÍCH STANÍC
Táto funkcia má zásadný
význam pre všetkých majiteľov
elektromobilov, pretože im
pomáha rýchlo vyhľadávať
nabíjacie stanice v celej
Európe. Po príjazde na
nabíjaciu stanicu sa stačí, ak sa
pred nabíjaním identifikujete
pomocou aplikácie, karty
RFID alebo aplikácie Lexus
Link. Pre lepšiu prehľadnosť
dostávajú majitelia mesačný
prehľad nabíjania.

SERVIS
A ÚDRŽBA

ZDIEĽANIE
S VOZIDLOM

VYHĽADANIE
VOZIDLA

ANALÝZA AZDY

HYBRID
COACHING

VÝSTRAŽNÉ
KONTROLKY

Pomocou aplikácie
Lexus Link si vytvoríte
plán starostlivosti o svoj
Lexus a spravujete
servisnú históriu.
Využívajte praktické
pripomienky termínov
údržby, splatnosti
dane či poistenia,
alebo ušetrite čas
pomocou online funkcie
rezervovania servisu.

Funkcia zdieľania
s vozidlom umožňuje
naplánovať výlet alebo
služobnú cestu na inom
zariadení a preposlať
do vášho vozidla Lexus,
zatiaľ čo funkcia „od
auta ku dverám“ vás po
zaparkovaní dovedie
do konečného cieľa
pešo alebo verejnou
dopravou.

Už ste niekedy prišli
do hotela v neznámom
meste a na druhý deň
ráno ste si nevedeli
celkom dobre spomenúť,
kde ste zaparkovali?
Funkcia vyhľadania
vozidla nájde váš Lexus
a pomocou detailných
pokynov vás k nemu
privedie.

Táto funkcia je navrhnutá
pre majiteľov, ktorí svoje
vozidlo využívajú pri
práci. Sleduje všetky
jazdy a umožňuje vám
vyznačiť služobné cesty.

V hybridoch bez nutnosti
dobíjania Lexus vám
táto funkcia poskytuje
odporúčania, aby ste
zlepšili svoj štýl jazdy
a čo najviac predĺžili čas
jazdy na elektrinu, čím
vám pomáha znižovať
škodlivé emisie aj
spotrebu paliva.

Vďaka tejto funkcii
môžete jazdiť s väčšou
istotou. Vysvetľuje totiž
význam jednotlivých
výstražných kontroliek
a opatrenia, ktoré by ste
mali prijať.
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TECHNOLÓGIE

TECHNOLÓGIE

KVÔLI NÁŠMU PRIEKOPNÍCKEMU DUCHU SI ČASTO VYBERÁME TÚ
ŤAŽŠIU CESTU NAMIESTO TOHO, ABY SME AKCEPTOVALI TRADIČNÉ
TECHNOLÓGIE

V JEDNOM Z NAJMODERNEJŠÍCH
AERODYNAMICKÝCH TUNELOV NA SVETE
V budove veľkosti futbalového štadióna v našom
výskumnom areáli Higashi-Fuji neďaleko hory
Fuji zostrojili konštruktéri spoločnosti Lexus
najmodernejší jazdný simulátor na svete. Ich zložité
simulácie sa ponárajú hlboko do správania vodičov
v extrémnych podmienkach, pričom zohľadňujú aj
reálne rozptýlenie, ako napríklad mobilné telefóny,
hustú premávku či hmlu na ceste.
Konštruktér automobilky Lexus Takashi Yonekawa,
ktorý pomáhal navrhnúť simulátor úplne od nuly,
vysvetľuje: „Vodič, vozidlo a prostredie cestnej
premávky – to sú tri kľúčové prvky bezpečnej
jazdy.“ azdný simulátor Lexus spája tieto prvky

a šírke budovy, sa celá kupola zároveň pohybuje
dopredu a dozadu i zboka nabok. Celkový zážitok
virtuálnej reality dotvára zvukový záznam hluku
motora, vibrácií od cesty a vetra. V prípade potreby
dokáže systém tiež simulovať rýchlosť až 300 km/h
a prejazd ostrou zákrutou až 330 stupňov.
Absolútna realistickosť virtuálneho jazdného zážitku
je zrejmá obzvlášť počas testov, ktoré simulujú
extrémne monotónne jazdné situácie, pri ktorých
majú vodiči sklon zaspávať. Takahiko Murano,
zodpovedný za návrh testov, vysvetľuje: „Ide o druh
testovania, ktoré nie je možné uskutočniť v reálnych
podmienkach. Údaje získané pomocou simulátora

DIGITÁLNE VONKAŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Za príplatok si v komfortnom sedane ES môžete zvoliť
digitálne vonkajšie spätné zrkadlá, ktoré namiesto klasických
vonkajších spätných zrkadiel využívajú kompaktné vonkajšie
kamery prepojené s displejmi vo vozidle. Táto priekopnícka
technológia od automobilky Lexus poskytuje lepší bočný
výhľad za vozidlo vo všetkých jazdných podmienkach, najmä
v noci a počas dažďa. Tieto kamery zmenšujú alebo úplne
odstraňujú mŕtve uhly a ich nastavenia sa automaticky upravujú
tak, aby vám pri odbočovaní alebo cúvaní s modelom ES
poskytovali širší výhľad.

PLNE AUTOMATIZOVANÝ
POKROČILÝ PARKOVACÍ SYSTÉM
Táto pokročilá technológia od spoločnosti Lexus
umožňuje plynulé automatické parkovanie bez
akýchkoľvek problémov. Stačí stlačiť tlačidlo
a systém bude automaticky ovládať zrýchľovanie,
volant, radenie a brzdy. Plne automatizovaný
pokročilý parkovací systém sleduje pomocou
kamery a senzorov ostatné vozidlá, biele čiary na
ceste a chodcov. Dokáže rozpoznať parkovacie
miesta, ktoré často používate, a následne zaparkuje
vaše vozidlo LS 500h namiesto vás. Naši
konštruktéri navyše zámerne zapracovali ľudský
štýl jazdy, aby bolo automatizované parkovanie
pre vodiča aj cestujúcich prirodzenejšie.

v kontrolovanom prostredí, kde možno každú sú veľmi užitočné a pomáhajú nám pochopiť, ako SYSTÉM ADAPTÍVNYCH DIAĽKOVÝCH
SVETIEL TYPU BLADESCAN®
premennú otestovať a zmerať.
vodiči v rôznych situáciách reagujú.“
Po 13 rokoch výskumu a vývoja sa v SUV RX
Srdcom jazdného simulátora Lexus je biela Na simulátore jazdili už tisíce dobrovoľníkov, a novom vlajkovom sedane LS objavuje ďalšia
kupola, ktorá meria v priemere asi sedem metrov ktorí sa zúčastnili širokej škály testov nových svetová novinka od značky Lexus – voliteľný
a pripomína kabínu vesmírnej lode. Dnes je alebo vylepšených bezpečnostných funkcií. Boli systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS)
®
domovom nového sedanu LS. Vnútro kupoly to bežní ľudia, od 20-ročných až po dôchodcov. typu BladeScan , ktorý vodičom poskytuje lepší
pokrývajú obrazovky, kde osem projektorov vytvára Niektorí svoje autá používajú každý deň, iní len výhľad než klasické LED svetlomety. Funguje tak,
jazdné situácie v meste, na vidieku či na diaľnici. príležitostne. Pán Murano poznamenal, že „ľudia že svetlo 12 LED diód sa premieta na zrkadlo
Projekcie sú veľmi realistické, no simulátor pracuje jazdia mnohými odlišnými spôsobmi, no naším v tvare lopatiek otáčajúce sa rýchlosťou 6000
aj na ostatných zmysloch. V tejto súvislosti celou cieľom je, aby boli všetci v bezpečí“. A najlepší otáčok za minútu a následne prechádza cez
kupolou pohybujú obrovské hydraulické valce, spôsob, ako to dosiahnuť, je študovať skutočných priehľadne kryty, čím produkuje lúč svetlometov.
®
ktoré sa nakláňajú a rotujú, čím simulujú zatáčanie, vodičov a túto skúsenosť preniesť späť do dizajnu Vyčerpávajúce testy systému AHS BladeScan
ukazujú,
že
chodci
a
dopravné
značky
sú
lepšie
stúpanie do kopca, akceleráciu a spomaľovanie. nových modelov Lexus.
viditeľné (vo vzdialenosti 56 metrov pred vozidlom
Po koľajniciach, ktoré sa tiahnu po celej dĺžke
oproti 32 metrom v prípade bežných systémov),
a to bez rizika oslňovania ostatných vodičov.

DIGITÁLNE SPÄTNÉ ZRKADLO
V digitálnom spätnom zrkadle modelu LS 500h sa
zobrazuje obraz z kamery namontovanej v zadnej
časti vozidla. Zabezpečuje skvelú viditeľnosť
smerom dozadu, pričom vodič môže prepínať medzi
režimami digitálneho spätného zrkadla a klasického
optického zrkadla.

LEXUS SAFETY SYSTEM+*

Nové modely Lexus majú v súčasnosti vo výbave
náš najnovší Lexus Safety System+ (LSS+). Zahŕňa
pokročilé technológie, ktoré pomáhajú predchádzať
mnohým typom bežných dopravných nehôd.
Napríklad pri používaní dynamického adaptívneho
tempomatu na preplnených diaľniciach váš Lexus
v prípade potreby automaticky spomalí. Súčasťou
systému LSS+ je tiež systém rozpoznávania
dopravných značiek, automatické ovládanie
diaľkových svetiel a asistent poloautonómnej

jazdy v jazdnom pruhu, ktorý je obzvlášť
užitočný v zákrutách. Pri jazde rušnými ulicami
mesta budete vďační za najnovší prednárazový
bezpečnostný systém. Za pomoci milimetrového
radaru a stereokamery dokáže teraz reagovať
na cyklistu, ktorý vám cez deň vojde do cesty, či
zaregistrovať chodcov v noci. Viac o bezpečnosti
vozidiel Lexus zistite tu: www.lexus.sk/discoverlexus/technology/lexus-safety

* Systém Lexus Safety System+ by sa za žiadnych okolností nemal považovať za náhradu vašich vodičských zručností za volantom. Pred používaním systému si pozorne prečítajte pokyny a pamätajte si, že za bezpečnosť je vždy zodpovedný
vodič. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu Lexus.
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F SPORT

F SPORT

SEN S NÁZVOM „F“

F SPORT: VYLADENÉ „MAJSTROVSKÝMI JAZDCAMI“
LEXUS, KTORÍ VYVINULI SUPERAUTO LFA A KUPÉ RC F
Nepochybne dynamické vozidlá Lexus F SPORT sa vyznačujú agresívnym štýlom prednej časti, nenápadným
zadným spojlerom a exkluzívnym spracovaním charakteristickej masky chladiča. Iskru mu dodávajú ľahké disky z
ľahkej zliatiny a zavesenie kolies vyladené pre jazdu na okruhu. Športové sedadlá s koženým čalúnením, radiaca
páka potiahnutá perforovanou kožou a volant v štýle F SPORT vnútri vozidla dopĺňajú strojovo opracované hliníkové
pedále, prahové lišty a ozdobné panely na palubnej doske.

Modely Lexus F SPORT sa môžu
pochváliť exkluzívnymi diskami
z ľahkej zliatiny a tiež zavesením
kolies a elektrickým posilňovačom
riadenia, ktoré boli vyladené pre
jazdu na okruhu. Keď má vozidlo vo
výbave adaptívne odpruženie, stačí
zvoliť režim SPORT S+ a zažijete
mimoriadne energický výkon.
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Všetky modely Lexus F SPORT
ponúkajú športové sedadlá so skvelou
oporou tela, ktoré vylepšujú súhru
medzi vozidlom a vodičom. Okrem
toho zabezpečujú tiež pohodlie počas
dlhej jazdy. Tieto vlastnosti sa nám
podarilo dosiahnuť pomocou metódy
čalúnenia nazvanej „technológia
integrácie penového materiálu“.
Tento proces, ktorý sa prvýkrát použil
na sedadlá pre motoristický šport,
umožňuje vytvoriť pevné sedadlo
s mäkkým povrchom. Vodiči tak zažijú
pocit, že v sedadle skutočne sedia,
namiesto toho, aby sa len vznášali
na jeho povrchu.

Príbeh označenia „F“, ktorý dnes inšpiruje všetky
modely Lexus F SPORT, sa začal písať v roku
2004 v našom technickom stredisku Higashi
Fuji na úpätí hory Fuji. V tom čase skupinka
konštruktérov spoločnosti Lexus zanietených pre
automobilové preteky snívala o vytvorení sedanu
Lexus s mimoriadne vysokým výkonom. Pracovali
po skončení pracovných hodín a nad rámec
jednotlivých oddelení a vytvorili vozidlo, ktoré
malo posunúť hranice výkonu a zároveň ponúknuť
kultivovanosť na bežných cestách typickú pre Lexus.
Po stovkách hodín strávených na pretekárskom
okruhu Fuji Speedway vyvolalo vozidlo IS F
s motorom V8 u členov predstavenstva spoločnosti
Lexus také nadšenie, že takmer okamžite dali zelenú
na jeho výrobu.

Ďalší medzník v prípade označenia F tvorilo
superauto LFA, ktoré malo premiéru v roku 2010.
Dokončiť vozidlo LFA trvalo desať rokov a jeho
vývoj si vyžiadal obrovské zdroje, pričom celkové
náklady na tento projekt ostávajú do dnešného
dňa prísne stráženým tajomstvom. Toto vozidlo,
ručne vyrobené z uhlíkových vláken a vybavené
motorom V10, produkuje úžasnú zvukovú kulisu
na úrovni Formuly 1. Vo fáze vývoja sa vozidlo LFA
testovalo a vylepšovalo počas mnohých pretekov
24 hodín Nürburgringu v Nemecku, až ho napokon
istý uznávaný motoristický novinár vychválil ako
„najlepšie auto, na akom som kedy jazdil“.

Automobilka Lexus naladená na vlne vozidla LFA
uviedla v roku 2014 na trh vzrušujúce športové
kupé pod názvom RC F. Toto vozidlo, ktoré je
v súčasnosti dostupné aj ako RC F „Track Edition“,
ťažilo priamo zo skúseností nášho motoristického
tímu RC F GT3, ktorý v roku 2016 vyhral svoje
prvé preteky na okruhu Nürburgring, po ktorých
nasledovali fenomenálne víťazstvá v Estorile, Spa
a Barcelone v roku 2017. Rok na to si zaistili
tretie miesto vo vytrvalostnej sérii Blancpain GT
2018, ktorá zahŕňala 24-hodinové preteky v Spa
a pôsobivú výhru vo vytrvalostných pretekoch na
1000 km na okruhu Paula Ricarda. V roku 2020
získala značka Lexus pole position v talianskych
pretekoch Misano, víťazstvo v „Striebornom pohári“
v holandskom Zandvoorte a pódiové umiestenie
v Barcelone.

Za precízne spracovaným koženým
volantom F SPORT zbadáte jeden
veľký prístroj. Tento pôsobivý jediný
prístroj využíva inovatívnu technológiu
TFT a pohyblivý stredový prstenec.
Táto koncepcia pochádza zo
superauta LFA, ktoré predstavilo
prevratnú digitálnu technológiu na
sledovanie neuveriteľne vysokých
otáčok motora V10.
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VÝKON

01 Testovací areál Shibetsu
02 Výskumný areál Higashi-Fuji neďaleko hory Fuji
03 Továreň Lexus Motomachi neďaleko mesta Nagoya

VÝKON

01

03

02
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IDE O POCITY
Mesto Shibetsu je ešte ponorené do tmy. Vo
vzduchu ťažko visí ticho a nepočuť nič okrem
tlmeného rozhovoru skupinky konštruktérov
v nepremokavých bundách, ktorí sa zhrčili okolo
seba, aby prebrali technické záležitosti.

Táto cesta sa začala pred piatimi rokmi, keď Lexus
prijal odvážne rozhodnutie zmeniť slávny koncept
LF-LC na reálne cestné vozidlo. Obrovský tím
dizajnérov, konštruktérov a technikov vrátane
preslávených remeselníkov Takumi zo spoločnosti
Lexus odvtedy pracoval na maskovanou
e piatok, 6 hodín ráno, vonku poriadna zima predsériovom modeli, na ktorom sa teraz
a my sa nachádzame v testovacom areáli Shibetsu, Yoshiaki chystá jazdiť.
ktorý je vytúženým tajomstvom z hľadiska techniky
motorových vozidiel a testovacou dráhou vôbec Živelný rev ručne vyrobeného zážihového motora
prvého vozidla značky Lexus, sedanu LS 400. V8 priťahuje pohľady konštruktérov spoločnosti
Tu, prostred 800 hektárov hustého lesa na Lexus. Na tvárach sa im zračí očakávanie. Úplne
najsevernejšom japonskom ostrove, sa luxusné pohltení daným okamihom, vôbec nedbajú na chlad
kupé Lexus LC chystá na záverečné testovanie.
a búrlivé poveternostné podmienky.
Otvoria sa dvere na kancelárskom kontajneri a vyjde
z nich muž v pretekárskej kombinéze. „Majstrovský
jazdec“ Yoshiaki Ito dnes bude testovať model LC.
Prehodí pár slov s hlavným konštruktérom Kojim
Satom, nasadí si prilbu a nastúpi do auta, kde pod
štíhlou športovou siluetou čaká obrovský výkon.
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Luxusné kupé zrýchli a stratí sa z dohľadu. Koji
začína komunikovať s vodičom a všetci sa otočia
k svojim obrazovkám s údajmi. Konverzácia
prekvapivo vôbec nie je technická. Model LC
generuje terabajty dát, zdá sa však, že vodič aj pán
Sato sa od analýzy trocha odkláňajú. Ich rozhovor
prebieha skôr na emocionálnej úrovni: „Povedz mi,
aký máš pocit z volantu.“

Pocit je dobrý. Volant modelu LC, výsledok
mesiacov náročného modelovania a pretvárania,
nielenže vyzerá nádherne, ale má tiež špeciálny
elipsovitý prierez, takže počas zatáčania ideálne
sedí v rukách vodiča. To je však len jeden detail.
Obrovskú dávku zručnosti a remeselného
majstrovstva vidno na každom štvorcovom milimetri
tohto vozidla.
Napätie z rána sa postupne uvoľňuje. Model
LC prefrčí okolo smerom k 4-kilometrovej
vysokorýchlostnej rovinke – tento úsek je dosť
dlhý na to, aby tu dokázalo pristáť prúdové
lietadlo. Yoshiaki je nadšený dokonalou presnosťou
vozidla, ktorá je výsledkom jeho výnimočnej
tuhosti – najvyššej zo všetkých modelov Lexus –
a vychutnáva si bleskové radenie a „medziplyn“
novej 10-stupňovej prevodovky Direct Shift. e
práve poludnie a slnko mierne zohrieva dráhu.
Podľa „majstrovského jazdca“ sa test „takmer blížil
k dokonalosti“. Model LC sa vracia do garáže
a Koji Sato si poznačí zopár záverečných úprav.
Na dráhe sa rozhostí ticho.
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UX 300e
UX 300e
Max. výkon: 204 k / 150 kW
Kapacita akumulátora: 54,3 kWh
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 0
Spotreba elektrickej energie, kombinovaný cyklus: 16,8 – 17,1 kWh/100 km

1

UX 300e

Typ akumulátora: lítiovo-iónový1
Kapacita akumulátora brutto/netto: 54,3 kWh1
Maximálny nabíjací výkon (striedavý prúd): 6,6 kW1
Čas nabíjania z 0 na 100 % (striedavý prúd): 8 h 15 min1
Maximálny nabíjací výkon (jednosmerný prúd): 50 kW1
Čas nabíjania z 0 na 80 % (jednosmerný prúd): 0 h 50 min1

UX 300e

Keď zapnete napájanie a uchopíte starostlivo spracovaný volant, naplno sa prejaví jedinečný charakter
prvého elektromobilu značky Lexus. Užijete si zábavu za volantom aj ostré jazdné vlastnosti, k čomu
prispieva predovšetkým nízke ťažisko a veľmi tuhý podvozok elektromobilu. Pre model UX 300e vyvinuli
naši konštruktéri nové diely zavesenia kolies, výkonnejšie brzdy a špeciálne pneumatiky. Inšpirovali sa
pritom technológiami pokročilej regulácie polohy, ktoré sa predstavili v koncepte „elektrifikovaného
vozidla“ Lexus LF-30. Vnútri objavíte 10,3" centrálny displej s intuitívnym ovládaním pomocou dotykovej
plochy a aplikáciu Lexus Link, ktorá zaručuje bezproblémové nabíjanie a konektivitu elektromobilu. Všetky
modely majú vo výbave náš najnovší systém Lexus Safety System+ schopný rozpoznávať chodcov už
aj v noci a navyše cyklistov cez deň.

Závisí od teploty akumulátora, histórie používania, nabíjacieho stojana (nabíjačky) a prevádzkového napätia.

ZAŽITE ZÁBAVU V PRVOM
ELEKTROMOBILE LEXUS

02

01 Vstupné zásuvky na striedavý a jednosmerný prúd umožňujú jednoduché nabíjanie doma aj na cestách
02 Športové disky z ľahkej zliatiny s 5 lúčmi a strojovo opracovaným sivým povrchom
03 Aerodynamické zadné LED svetlá zaručujú lepšie jazdné vlastnosti a vyšší výkon
04 Kokpit zameraný na vodiča, 10,3" centrálny displej s ovládaním pomocou dotykovej plochy
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04

Nový model UX 300e sa vyrába v našej ocenenej
továrni na ostrove Kyushu spolu s ostatnými
elektrifikovanými modelmi, aby sa zaručila jeho
prvotriedna kvalita typická pre každý Lexus.
Zmysel pre detail sa tu odráža úplne všade,
počnúc nádherným ručne brúseným lakom až
po montáž všetkých elektrických súčastí v tzv.

čistej miestnosti. Pred expedovaním sa kontroluje
dokonalosť každého vozidla UX 300e v tzv. tichej
miestnosti továrne, kde naši remeselníci „Takumi“
svojimi dokonale trénovanými ušami a končekmi
prstov odhaľujú a naprávajú prípadné neželané
zvuky alebo vibrácie v kabíne.
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UX
UX 200
Max. výkon: 171 k / 126 kW
Objem motora: 1987 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 150 – 156 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 6,6 – 6,9 l/100 km

UX

UX 250h
Max. výkon: 184 k / 135 kW
Objem motora: 1987 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 120 – 128 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 5,3 – 5,6 l/100 km

UX 200

UX 250h

01 Vychutnajte si široký výhľad zo vzdušnej kabíny zameranej na vodiča
02 Intuitívne ovládanie pomocou dotykovej plochy a elegantne spracovaná dlaňová opierka
03 Všetky modely UX majú vo výbave Lexus Safety System+
04 Výrazná maska chladiča charakteristická pre značku Lexus lemovaná po stranách trojitými LED svetlometmi

PREKONAJTE KONVENCIE
V OBLASTI CROSSOVEROV
Crossover UX spája odvážny mestský dizajn s nepochybnou silou a popiera
všetko, čo tu bolo doteraz. Toto vozidlo, ktoré vo verzii UX 250h poháňa hybrid
bez nutnosti dobíjania novej generácie s mimoriadne nízkou spotrebou a hladkým
pohonom všetkých kolies a vo verzii UX 200 pokročilý zážihový motor, využíva
množstvo prevratných aerodynamických riešení. Patria sem napríklad rebrá na
zadných združených svetlách, ktoré pomáhajú stabilizovať vozidlo pri bočnom
vetre, a stupňovité lišty blatníkov, ktoré zlepšujú manévrovanie v zákrutách.

01

02

03

V prípade crossovera Lexus UX sa
náš kreatívny tím rozhodol odbúrať
klasické hranice medzi dizajnom
exteriéru a interiéru. Ako inšpirácia
poslúžili tradičné japonské verandy,
ktoré sa tiahnu popri vonkajšej
strane domov. Najzreteľnejšie sa
táto koncepcia prejavuje na sedadle
vodiča, kde sa prístrojový panel
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javí, akoby prechádzal cez čelné
sklo až do kapoty. aponské motívy
pokračujú koženým čalúnením
s technikou prešívania „sashiko“
používanou na spevnenie kimona na
udo a Kendo a voliteľným obložením,
ktoré sa inšpirovalo jemnými vzormi
papierových posuvných dverí „shoji“.

04
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NX
NX 300
Max. výkon: 238 k / 175 kW
Objem motora: 1998 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 211 – 217 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 9,3 – 9,5 l/100 km

NX

NX 300h
Max. výkon: 197 k / 145 kW
Objem motora: 2494 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 159 – 170 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 7,0 – 7,5 l/100 km

NX 300h

CROSSOVER S PÔSOBIVÝM DIZAJNOM,
POHÁŇANÝ POKROČILÝMI PREPLŇOVANÝMI
MOTORMI ALEBO HYBRIDNÝMI POHONNÝMI
JEDNOTKAMI

03

01 Panoramatický monitor uľahčuje parkovanie
02 Výrazná maska chladiča charakteristická pre značku
Lexus a LED svetlomety
03 Kokpit zameraný na vodiča, ručne prešívaný volant
04 Osem airbagov, balík Lexus Safety System+

01

Model NX predvádza to najnovšie z dizajnu
spoločnosti Lexus: predovšetkým ponúka výraznejšie
spracovanie charakteristickej masky chladiča
s pôsobivými štýlovými detailmi a trojité LED
svetlomety so športovejším vzhľadom. Agresívnejší
postoj pri pohľade zozadu umocňujú koncové
svetlá s motívom písmena L a zabudovanými
sekvenčnými smerovými svetlami. V interiéri
okamžite zaujme väčší 10,3" displej prémiovej
navigácie Lexus. Dotykový zážitok spríjemňujú
jemne obrobené spínače a kožené čalúnenie
s mimoriadne precíznym prešívaním. Všetky modely
NX prinášajú tiež prevratný systém Lexus Safety
System+, ktorý sa stará o vašu bezpečnosť.
02

Pri tvorbe ostrých, no zároveň plynulých línií modelu
NX sa dizajnéri spoločnosti Lexus inšpirovali
spletitou krásou kovových ingotov. Ďalšou
výpoveďou dizajnérov je dynamicky stúpajúci
detail zo strany a silueta pripomínajúca kupé,
vďaka čomu nikdy neostanete nepovšimnutí. Model
NX, či už ako priekopnícky hybrid bez nutnosti
dobíjania NX 300h alebo dynamický variant
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NX 300 s preplňovaným zážihovým motorom,
sa môže pochváliť kultivovanejším prostredím
kabíny než kedykoľvek predtým. Hľadáte ešte
energickejší zážitok? V tom prípade si vyberte
NX F SPORT s exkluzívnou mriežkou chladiča,
citlivejším odpružením, interiérom F SPORT
a charakteristickými kolesami.

04
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RX
RX 300
Max. výkon: 238 k / 175 kW
Objem motora: 1998 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 218 – 232 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 9,6 – 10,2 l/100 km

RX

RX 450h
Max. výkon: 313 k / 230 kW
Objem motora: 3456 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 172 – 180 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 7,6 – 8,0 l/100 km

RX 450h

RX 450hL

01 Prémiovú navigáciu Lexus s 12,3" displejom možno ovládať pomocou dotykovej
plochy, dotykovej obrazovky alebo hlasovými povelmi
02 Maska chladiča charakteristická pre značku Lexus lemovaná po stranách
trojitými LED svetlometmi so systémom AHS typu BladeScan®
03 Najnovší Lexus Safety System+ je súčasťou výbavy všetkých modelov RX
04 Predstavujeme elegantný 6-miestny alebo 7-miestny Lexus RX 450hL

POSÚVAME HRANICE ODVÁŽNEHO
A KULTOVÉHO DIZAJNU
01

04

03

02

Tím dizajnérov spoločnosti Lexus je
obzvlášť hrdý na predĺženú verziu
modelu RX – teda RX 450hL.
Zahŕňa tretí rad sedadiel, čo vozidlu
dodáva flexibilitu, takže v prípade
potreby sa doň zmestí buď šesť,
alebo sedem cestujúcich. „Napriek
tomu, že tento variant je o niekoľko
centimetrov dlhší, zachováva si

jeho exteriér eleganciu a ladnosť
v každom ohľade, “uvádza projektový
manažér modelu RX Yoshiharu
Nakajima. „V interiéri ponúka
RX 450hL väčší luxusný priestor
s elektricky ovládanými sedadlami
v treťom rade, ktoré môžete posúvať
smerom dozadu a dopredu, čím
získate viac miesta na nohy.“

Vždy prevratný, vždy o krok napred. V roku 1998 uviedla automobilka
Lexus na trh model RX, historicky prvé SUV, ktoré ponúkalo kultivovanosť
luxusného sedanu. Teraz opäť dokazujeme našu neochvejnú snahu
o úžasné zážitky a predstavujeme najnovší model RX.

najnovšiu verziu systému Lexus Safety System+ a ako prvý Lexus ponúka
prelomovú technológiu svetlometov so systémom adaptívnych diaľkových
svetiel (AHS) typu BladeScan®. Môžete si vybrať hybrid bez nutnosti
dobíjania RX 450h alebo verziu RX 300 s preplňovaným zážihovým
motorom, pričom v oboch prípadoch sú k dispozícii aj vzrušujúce
Ide o najlepší model RX všetkých čias. Súčasne ponúka maximálne varianty F SPORT. Prípadne ak potrebuje viac miest na sedenie, môžete
potešenie z jazdy a nevídanú mieru luxusu. V interiéri nájdeme dotykové sa rozhodnúť pre variant RX 450hL s tromi radmi sedadiel.
rozhranie, ktoré umožňuje hladký prístup k smartfónu prostredníctvom
služby Apple CarPlay® alebo Android Auto®. Vozidlo má vo výbave
28
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ES

ES

ES 300h
Max. výkon: 218 k / 160 kW
Objem motora: 2487 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 119 – 129 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 5,2 – 5,6 l/100 km

ES 300h

VYCHUTNAJTE SI PROVOKATÍVNU ELEGANCIU
NOVEJ GENERÁCIE KOMFORTNÉHO SEDANU
05

03

01

02

04

Hliníkové obloženie interiéru v modeloch ES
F SPORT je žiarivým príkladom remeselného
majstrovstva spoločnosti Lexus. Naši dizajnéri,
inšpirovaní vírivými vzormi na čepeliach
tradičných japonských mečov, študovali, ako
remeselníci „Takumi“ brúsením dosahujú na
čepeli prekrásnu úpravu „Hadori“. Po návrate
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Odvážne provokatívny hybrid ES 300h rozbíja predstavy o komfortných sedanoch.
Pri pohľade z boku zaujme silueta pripomínajúca kupé, vo vnútri priestrannosť a luxus
vlajkového sedanu. Vďaka mimoriadne tuhej platforme v spojení s dokonale prepracovaným
zavesením kolies a riadením zažijú cestujúci neuveriteľne kultivovanú jazdu, pričom môžu
relaxovať a užívať si špičkovú kvalitu zvuku zo systému Mark Levinson® so 17 reproduktormi.
Model ES 300h s najnovším hybridom bez nutnosti dobíjania od spoločnosti Lexus,
ktorý je dostupný aj vo verzii F SPORT, dokáže v elektrickom režime jazdiť rýchlosťou
až 120 km/h. Pravdepodobne najdôležitejšia je skutočnosť, že vozidlo už v štandardnej
výbave ponúka najnovší Lexus Safety System+.

do dizajnového štúdia začali naši interiéroví
dizajnéri a remeselníci experimentovať s procesom
tzv. „rotačného leštenia“ a vytvorili podobný
efekt na hliníkovom plechu. Výsledok je úžasný,
s nádherným vzorom odrážajúcim biele a modré
svetlo, ktorý podčiarkuje dynamický charakter
modelu ES F SPORT.

01 Relaxujte v kokpite zameranom na vodiča s 12,3" multimediálnym displejom ovládaným pomocou dotykovej plochy
02 Hliníkové obloženie kabíny inšpirované čepeľami japonských mečov
03 Cestujúci na zadných sedadlách si môžu užívať takmer metrový priestor na nohy a funkciu sklápania operadla dozadu
04 Najnovší model ES je nižší a širší so štíhlejšou siluetou na spôsob kupé
05 Voliteľné digitálne vonkajšie spätné zrkadlá využívajú namiesto vonkajších spätných zrkadiel aerodynamické digitálne kamery
06 19" disky z ľahkej zliatiny umocňujú dynamický vzhľad modelu ES F SPORT

06
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LS

LS

LS 500h AWD
Max. výkon: 359 k / 264 kW
Objem motora: 3456 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 211 - 216 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 9,3 - 9,5 l/100 km

LS 500h

V novom modeli LS sa snúbi priestrannosť
vlajkového sedanu s dynamickým charakterom,
vďaka profilu na spôsob kupé. Objavte japonskú
estetiku a remeselnú zručnosť majstrov Takumi
bok po boku s prelomovými technológiami, ako je
digitálny panoramatický monitor. V prepychových
kožených sedadlách zažijete príjemnú starostlivosť
osobného klimatizačného asistenta, ktorý neustále

NOVÝ PRIEKOPNÍCKY VLAJKOVÝ SEDAN
ZNAČKY LEXUS

reguluje kúrenie, chladenie a ventiláciu. Zažite
interakciu s 12,3" dotykovým displejom alebo si
vychutnajte audiosystém Mark Levinson® s 23
reproduktormi. Zatiaľ čo cestujúci na predných
sedadlách si užívajú funkciu osviežujúcej masáže,
cestujúcich vzadu sedadlo rozmaznáva masážou
„Shiatsu“ a môžu sa uvoľniť s vedomím, že sa vezú
v jednom z najbezpečnejších vozidiel, aké bolo kedy

vyrobené. Pohon modelu LS F SPORT zabezpečuje
vylepšený Multi Stage hybridný systém, ktorý je
ešte tichší a kultivovanejší než doposiaľ, vďaka
čomu sa môžete tešiť na výnimočne dynamický
zážitok z jazdy.

01

02

01 Zoznámte sa s novým 12,3" dotykovým displejom alebo si vychutnajte prémiový audiosystém
Mark Levinson® s 23 reproduktormi
02 Nové zadné kombinované LED svetlá dávajú modelu LS 500h odvážny vizuálny podpis
03 Ovládacie prvky pre širokú škálu funkcií zadných sedadiel sú na dosah ruky
04 Vlajková loď LS 500h s dlhým rázvorom, ktorá je teraz k dispozícii vo farbe Strieborná Mesačná,
má dynamický profil podobný kupé
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03

04

Spôsob, akým navrhujeme naše vozidlá, ovplyvňuje
japonská filozofia Omotenaši. Ešte predtým ako si sadnete
za volant, sa nový model LS pripravuje na privítanie.
Keď sa k nemu priblížite, kľučky dverí sa rozsvietia aby
vás pozdravili, a zem pod dverami sa osvieti, aby ste sa
mohli vyhnúť mlákam. Aby sa vám ľahko nastupovalo,
pneumatické odpruženie vozidla sa mierne nadvihne
o dva centimetre, automaticky sa zníži sedadlo vodiča
a bočné podpery na sedáku sedadla sa odsunú nabok.

Keď sa usadíte, vrátia sa na pôvodné miesto. Dokonca
sa nadvihne spona bezpečnostného pásu voči vašej ruke.
Pre uvoľnenejšiu jazdu sme vyvinuli plne automatizovaný
pokročilý parkovací systém, ktorý si dokonca zapamätá
najčastejšie používané parkovacie miesta. Po stlačení
tlačidla začnú kamera a senzory sledovať okolie vozidla
LS a zaparkujú ho namiesto vás, aby ste začali svoj deň
dokonale uvoľnení.
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LC
LC 500
Max. výkon: 464 k / 341 kW
Objem motora: 4969 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 262 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 11,6 l/100 km

LC

LC 500h
Max. výkon: 359 k / 264 kW
Objem motora: 3456 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 184 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 8,1 l/100 km

LC 500

LC 500h

Pri vytváraní luxusného kupé LC Lexus nenechal nič na náhodu. Naši dizajnéri, ktorí odmietajú
robiť kompromisy, často venovali celé mesiace modelovaniu jedinej charakterovej línie z hliny.
To isté platí aj pre technológie ukryté pod atraktívnou karosériou. Na modeli LC je radosť jazdiť.
Má veľmi pevnú karosériu s dielmi z uhlíkového vlákna a hliníka. Na cestách si vodiči vychutnajú
systém Lexus Dynamic Handling, pričom si môžu vybrať 5,0-litrový motor V8 vo verzii LC 500
alebo prvý Multi Stage hybridný pohon na svete vo verzii LC 500h. Obidve vozidlá ponúkajú
úžasný zvukový prejav motora a úchvatný výkon.

ZAUJMITE V ÚCHVATNOM LUXUSNOM KUPÉ

01

02

Napriek slobode, ktorú poskytuje práca úplne
od nuly, musel 4000-členný tím dizajnérov,
konštruktérov a technikov šéfkonštruktéra
Kojiho Sata pri tvorbe modelu Lexus LC čeliť
mnohým výzvam: Ako zachovať líniu strechy
v štýle kupé a zároveň vytvoriť priestrannú
štvormiestnu kabínu? Ako vtesnať veľké 21"
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kované disky pod také nízke predné blatníky?
Konštruktéri spoločnosti Lexus, ako nadšení
zástancovia elegantného profilu modelu LC,
dlhé mesiace vyvíjali mimoriadne kompaktné
a ľahké zavesenie predných kolies, ktoré by sa
bez problémov zmestilo pod extrémne nízku
kapotu luxusného kupé.

03

01 Kokpit zameraný na vodiča, prémiová navigácia Lexus
02 Pohon zadných kolies, nízke ťažisko
03 Elegantná kapota, 21" kované disky
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LC CONVERTIBLE

LC CONVERTIBLE

LC kabriolet
Max. výkon: 464 k / 341 kW
Objem motora: 4969 cm3
Emisie CO2, kombinovaný cyklus: 275 g/km
Spotreba paliva, kombinovaný cyklus: 11,7 l/100 km

LC CONVERTIBLE

VYPOČUJTE SI, AKÝ JE TO POCIT
Či už jazdíte po slnkom zaliatej pobrežnej ceste
alebo cez horský priechod, s novým LC Convertible
zažijete bezkonkurenčný pôžitok z jazdy. Vezmite si
napríklad úžasný zvukový prejav motora V8, ktorý
ešte zosilňujú reproduktory na aktívnu reguláciu

01 Zažite mimoriadne ostré riadenie s veľmi tuhým
podvozkom a nízkym ťažiskom
02 Relaxujte v ručne prešívaných sedadlách, ktorých
vývoj zabral dva roky
03 21" kované disky zabezpečujú dynamické jazdné
vlastnosti, zadný spojler zasa dodatočný prítlak
a stabilitu

hluku namontované do opierok hlavy predných
sedadiel. LC Convertible, ktorý má rovnako ladné
línie kupé ako model LC, sa hlási o svoje miesto
v rebríčku najatraktívnejších vozidiel sveta, či už
s otvorenou alebo zatvorenou strechou. Vo vnútri

vás a vášho hosťa obklopia dve kožené športové
sedadlá so zložito prešívaným čalúnením, príjemným
vyhrievaním krčných opierok a opierkami hlavy
s vkusným reliéfnym znakom v podobe písmena „L“.

01

03

Plátenná strecha LC Convertible predstavuje tú
správnu výzvu prepojenia umenia s vedou, ktorá
je pre dizajnérov a konštruktérov spoločnosti
Lexus tým pravým potešením. Otvára sa ladným
pohybom, ktorý sa inšpiroval ťahmi štetca
japonského krasopisca. Táto štvorvrstvová strecha
je však zároveň neuveriteľne odolná, ako možno

od značky Lexus očakávať. ej pevnosť a stabilitu
testovali v aerodynamickom tuneli spoločnosti
Lexus pri rýchlosti až 400 km/h. A na dôkaz
toho, že nič nie je zostrojené tak ako Lexus,
strechu otvorili a zatvorili celkovo 18 000krát, čo zodpovedá niekoľkým desiatkam rokov
každodenného používania.

02
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RC F

RC F
01 Zadný nárazník a difúzor prešli optimalizáciou a kvôli citlivejšiemu
jazdnému správaniu sa doplnili vetracie kanály
02 Červená koža s detailmi z materiálu Alcantara a červené
obloženie z uhlíkových vláken vo variante RC F Track Edition
03 Vysokovýkonný variant RC F Track Edition prináša balík
aerodynamických prvkov inšpirovaných motoristickým športom
04 Modely Track Edition používajú karbón-keramické brzdy Brembo
a 19" kované disky BBS

Motoristickí nadšenci si možno budú chcieť
objednať model RC F vo verzii Track Edition.
Toto vozidlo, ktoré je o 55 kilogramov ľahšie
než základný model, dokáže zrýchliť z 0 na
100 km/h len za 4,3 sekundy. e to hlavne
vďaka rozsiahlemu využitiu moderných dielov
z uhlíkových vláken a technológie karbónkeramických bŕzd, ktorú pôvodne vyvinuli pre
legendárne superauto Lexus LFA. Vozidlo má

RC F
Max. výkon: 464 k / 341 kW
Objem motora: 4969 cm3
0 – 100 km/h: 4,3/4,5 s*
Max. rýchlosť: 270 km/h
* Prvá hodnota platí pre verziu Track Edition, druhá
hodnota pre ostatné stupne výbavy.

nasadené ľahké kované disky spoločnosti BBS z
aponska. eho špeciálny predný spojler, pevné
zadné krídlo a difúzor ťažili z úzkej spolupráce
s našimi pretekárskymi tímami, ktoré jazdia
na vozidlách RC F. A aby sa nič nenechalo
na náhodu, záverečné vylaďovanie na okruhu
Nürburgring si zobral na starosť riaditeľ značky
Lexus a majstrovský jazdec Akio Toyoda.

01

ŠPORTOVÉ KUPÉ STVORENÉ PRE
ZÁBAVU
Či už jazdíte po pretekárskej trati
alebo po otvorených cestách, športové
kupé RC F prináša úžasný výkon až
do rýchlosti 270 km/h. Dynamický
vzhľad modelu RC F, ktorý je
výraznejší a zábavnejší než kedykoľvek
predtým, sme zdokonaľovali najprv
v aerodynamickom tuneli a následne
na okruhu. Toto vozidlo sme vyvinuli
v našom technickom stredisku
neďaleko pretekárskeho okruhu
Fuji Speedway (ktorého najdrsnejšie
zákruty sa objavujú aj v logu značky

„F“). Má mimoriadne tuhý podvozok
a pretekárske zavesenie kolies.
Čo je však dôležité, je to Lexus.
Takže si môžete vychutnať luxusné
prvky, ako napríklad kožené sedadlá
s dokonalou oporou prešívané našimi
remeselnými majstrami „Takumi“ či
špičkový prémiový audiosystém Mark
Levinson® s priestorovým zvukom
a 17 reproduktormi.

02

03

04

38

Experience Amazing

Experience Amazing

39

TECHNICKÉ ÚDAE

TECHNICKÉ ÚDAE

UX 300e

UX

NX

RX

UX 300e

UX 200

NX 300 FWD (AWD)

RX 300 FWD (AWD)

Valce/zdvihový objem (cm3)

—

L4/1987

L4/1998

L4/1998

Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.)

204/150

171/126/6600

238/175/5200 - 5600

238/175/5200 - 5600

Maximálny krútiaci moment
(N.m/ot. za min.)

—

205/4800

350/1650 - 4000

350/1650 - 4000

Maximálna rýchlosť (km/h)

160

190

200

200

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

7,5

9,2

7,3 (7,1)

9,2 (9,5)

Emisie CO2* (g/km, kombinované)

0

150 - 156

211 - 217 (218 - 230)

218 - 232 (226 - 236)

Spotreba (l/100 km, kombinovaná)

0

6,6 - 6,9

9,3 - 9,5 (9,6 - 10,2)

9,6 - 10,2 (10,0 - 10,4)

Euro norma

—

EURO 6d-ISC

EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

EURO 6d

Dĺžka (mm)

4495

4495

4640

4890

Šírka** (mm) (bez spätných zrkadiel)

1840

1840

1845

1895

Výška** (mm)

1545

1540

1645

1685

Rázvor (mm)

2640

2640

2660

2790

Typ akumulátora

Lithium-iontový

Kapacita akumulátora (kWh)***

54,3

Čas nabíjania 0-100%, striedavý prúd
AC/6,6 kW (h:min)1

08:15

Čas nabíjania 0-80%, striedavý prúd
DC/50 kW (h:min)1

00:50

Spotreba elektriny (kWh/100km)***

17,1 - 16,8

Dojazd (km)***/****

305 - 315 km
UX 250h FWD (AWD)

NX 300h FWD (AWD)

LS

ES

RX 450h (RX 450hL)

ES 300h

LS 500h AWD

Valce/zdvihový objem (cm3)

L4/1987

L4/2494

V6/3456

L4/2487

V6/3456

Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.)

184/135/6000

197/145/5700

313/230/6000

218/160/5700

359/264/6600

Maximálny krútiaci moment
(N.m/ot. za min.)

190/4400 - 5200

210/4200 - 4400

335/4600

221/3600 - 5200

350/5100

Maximálna rýchlosť (km/h)

177

180

200 (180)

180

250

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

8,5 (8,7)

9,2

7,7 (8,0)

8,9

5,5

Emisie CO2* (g/km, kombinované)

120 - 128 (131 - 137)

159 - 170 (162 - 175)

172 - 180 (179 - 186)

119 - 128

211 - 216

Spotreba (l/100 km, kombinovaná)

5,3 - 5,6 (5,8 - 6,0)

7,0 - 7,5 (7,2 - 7,7)

7,6 - 8,0 (7,9 - 8,2)

5,2 - 5,6

9,3 - 9,5

Euro norma

EURO 6d-ISC

EURO 6d-ISC

EURO 6d

EURO 6d-ISC-FCM

EURO 6d-ISC-FCM

Dĺžka (mm)

4495

4640

4890 (5000)

4975

5235

Šírka** (mm) (bez spätných zrkadiel)

1840

1845

1895

1865

1900

Výška** (mm)

1540

1645

1685 (1700)

1445

1460

Rázvor (mm)

2640

2660

2790

2870

3125

* Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú namerané v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 o novom postupe WLTP a jeho platnými zmenami
a doplnkami. Finálne hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre každú jednu konfiguráciu vozidla je možné vypočítať na základe objednaného voliteľného vybavenia. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť od
nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla vplýva spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napr. stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.).
Viac informácií o novom skúšobnom postupe WLTP nájdete na stránke: www.lexus.eu/wltp#nedc
** Šírka sa uvádza bez vonkajších spätných zrkadiel. Výška sa meria na vozidlách bez nákladu.
*** Hodnoty dojazdu na elektrinu a spotreby elektrickej energie sú namerané v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 o novom postupe WLTP
a jeho platnými zmenami a doplnkami. Hodnoty dojazdu na elektrinu a spotreby elektrickej energie pre každú jednu konfiguráciu vozidla je možné vypočítať na základe objednaného voliteľného vybavenia. Hodnoty dojazdu na
elektrinu a spotreby elektrickej energie vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na dojazd na elektrinu a spotrebu elektrickej energie vozidla vplýva spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napr.
stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.). Viac informácií o novom skúšobnom postupe WLTP nájdete na stránke: www.lexus.eu/wltp#nedc
**** Dojazd 305 km (WLTP) vo vozidle s 18" diskami, 315 km (WLTP) vo vozidle so 17" diskami.
1

Závisí od teploty akumulátora, histórie používania, nabíjacieho stojana (nabíjačky) a prevádzkového napätia.

Ďalšie informácie a aktualizácie získate od miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus a/alebo navštívte stránku www.lexus.sk
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TECHNICKÉ ÚDAE

LC

LC CONVERTIBLE

RC F

LC 500

LC 500 Convertible

RC F

Valce/zdvihový objem (cm3)

V8/4969

V8/4969

V8/4969

Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.)

464/341/7100

464/341/7100

464/341/7100

Maximálny krútiaci moment
(N.m/ot. za min.)

530/4800

530/4800

520/4800

Maximálna rýchlosť (km/h)

270

270

270

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

4,7

5,0

4,3/4,51

Emisie CO2* (g/km, kombinované)

262

275

268

Spotreba (l/100 km, kombinovaná)

11,6

11,7

11,8

Euro norma

EURO 6d-EVAP

EURO 6 AP

EURO 6d-ISC-FCM

Dĺžka (mm)

4770

4770

4710

Šírka** (mm) (bez spätných zrkadiel)

1920

1920

1845

Výška** (mm)

1345

1345

1390

Rázvor (mm)

2870

2870

2730

LC 500h

Valce/zdvihový objem (cm3)

V6/3456

Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.)

359/264/6600

Maximálny krútiaci moment
(N.m/ot. za min.)

350/5100

Maximálna rýchlosť (km/h)

250

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

5,0

Emisie CO2* (g/km, kombinované)

184

Spotreba (l/100 km, kombinovaná)

8,1

Euro norma

EURO 6d-TEMP-EVAP

Dĺžka (mm)

4770

Šírka** (mm) (bez spätných zrkadiel)

1920

Výška** (mm)

1345

Rázvor (mm)

2870

* Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú namerané v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 o novom postupe WLTP a jeho platnými zmenami
a doplnkami. Finálne hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre každú jednu konfiguráciu vozidla je možné vypočítať na základe objednaného voliteľného vybavenia. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť od
nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla vplýva spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napr. stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.).
Viac informácií o novom skúšobnom postupe WLTP nájdete na stránke: www.lexus.eu/wltp#nedc
** Šírka sa uvádza bez vonkajších spätných zrkadiel. Výška sa meria na vozidlách bez nákladu.
1

Prvá hodnota platí pre verziu Track Edition, druhá hodnota pre ostatné stupne výbavy.

Ďalšie informácie a aktualizácie získate od miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus a/alebo navštívte stránku www.lexus.sk
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ZÁŽITOK LEXUS

ZÁŽITOK LEXUS

Počas celej doby životnosti vášho vozidla sa budeme snažiť
o to, aby ste mali prvotriedne zážitky z jeho vlastníctva.
Súčasťou starostlivosti značky Lexus je aj ponuka na
mieru ušitých plánov servisu a údržby, z ktorých každý
je nastavený tak, aby vám zaistil úplnú spokojnosť a pokoj
v duši. Ak navštívite naše predajné centrum, budeme sa
vždy snažiť predvídať všetky vaše priania a požiadavky
a poskytnúť vám to najkomfortnejšie zázemie, aby ste sa
cítili uvoľnene a boli úplne pokojní. V našich pohodlných
salónikoch budete mať vždy k dispozícii aktuálnu tlač,
prístup k internetu a čerstvé pohostenie. Zatiaľ čo budete
relaxovať, naši technici budú precízne a efektívne pracovať,
aby ste sa dostali späť na cesty s minimálnym zdržaním.

NAŠÍM CIEĽOM JE, ABY SA KAŽDÝ ZÁKAZNÍK
CÍTIL AKO HOSŤ V NAŠOM VLASTNOM DOME
Od chvíle, keď sme predstavili prvý model značky
Lexus, sme sa snažili našim zákazníkom ponúknuť
vždy niečo navyše. Napokon o tom svedčí celý
rad ocenení, ktoré sme dostali za uplynulých 30
rokov. Naším cieľom je správať sa ku každému
zákazníkovi ako k hosťovi v našom dome. Ale aké
ďalšie faktory slúžia na dosiahnutie našej jedinečnej
úrovne zákazníckych služieb? Odpoveď vychádza
z nášho japonského dedičstva a jedného slova:
„Omotenaši“.
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Omotenaši sa prekladá z japončiny ako
„pohostinnosť a zdvorilá úslužnosť“. Omotenaši
však znamená oveľa viac než len vynikajúce služby;
je to starodávny japonský koncept, ktorý opisuje
schopnosť človeka predvídať potreby druhého, a to
ešte predtým, než vzniknú.
Omotenaši je životnou filozofiou a štýlom
uvažovania každého zamestnanca spoločnosti
Lexus. To sa pochopiteľne odráža aj v tom, ako
sme navrhli a skonštruovali náš luxusný sedan LS.
Toto je Omotenaši v praxi. Model LS sa napríklad
zdvihne, aby sa vám ľahšie nastupovalo, a zadné
opierky hlavy sa pri cúvaní zasunú, aby ste lepšie
videli na cestu za vozidlom.
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DIZANOVÁ INŠPIRÁCIA

DIZANOVÁ INŠPIRÁCIA

TOKIO: VÍTA
VÁS PRIESTOR
„INTERSECT BY
LEXUS“

LEXUS NA MEDZINÁRODNOM
FILMOVOM FESTIVALE
V BENÁTKACH 2020

Tokio s približne 38 miliónmi
obyvateľov je najväčšie veľkomesto
na svete, ktoré si však stále zachováva
tradičný a osobitý charakter. Zároveň
bolo ideálnym miestom na vyskúšanie
nového priestoru značky INTERSECT
BY LEXUS, kde ľudia môžu zažiť
Lexus bez toho, aby si vôbec sadli
za volant. Nie je to ani predajňa, ani
tradičná maloobchodná prevádzka.
Svojou atmosférou luxusného klubu
umožňuje návštevníkom spojiť sa
so značkou Lexus prostredníctvom
dizajnu, módy, kultúry a technológií.
Tento riskantný pokus bol taký
úspešný, že v súčasnosti nájdeme
INTERSECT BY LEXUS aj v Dubaji
a ďalší v exkluzívnej newyorskej štvrti
Meatpacking District.
Priestor INTERSECT BY LEXUS
vytvoril Masamichi Katayama,
svetoznámy interiérový dizajnér
a zakladateľ spoločnosti pre
interiérový dizajn Wonderwall. Na
prvom poschodí sa nachádza kaviareň
a výstavný priestor The Garage
s expozíciami z oblasti automobilovej
kultúry a životného štýlu. Tu si môžete
pozrieť najnovší koncepčný model
značky Lexus a vychutnať si nápoje
exkluzívne pripravené pod taktovkou
nórskej kompaktnej pražičky Fuglen,
ktorá je stelesnením tzv. tretej vlny
kávy. Starostlivo vyberané a varené
sezónne bôby ponúkajú nové
spôsoby, ako si každý deň vychutnať
tie najlepšie výtvory baristov.
Na druhom poschodí nájdeme
obchod CRAFTED FOR LEXUS
s ponukou lifestylových produktov
od značkových spoločností, ktoré sa
zhodujú s filozofiou značky Lexus,
a tiež knižný salónik, kde servírujú
moderné pokrmy s nádychom Tokia.
Bistro na druhom poschodí podáva
štýlové, no neformálne obedné
a večerné menu pripravované
pod taktovkou riaditeľa Dichiho
Tajimu a ovplyvnené špeciálnym
súčasným charakterom Tokia, ktorý
je vysoko kultivovaný a zároveň
neformálny.
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LEXUS DESIGN AWARD 2020

INTERSECT BY LEXUS
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BRUSEL: VÍTA
VÁS SALÓNIK
„LOFT BY LEXUS“

TOKIO
Adresa: 4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokio, aponsko
DUBA
DIFC, Gate Village Building 7,
Dubaj,
Spojené arabské emiráty
NEW YORK
412 W 14th St, New York, NY 10014,
USA
01
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Spoločnosť Lexus je hrdá na to, že v roku 2020 mohla byť oficiálnym
dodávateľom luxusných automobilov pre tohtoročný 77. ročník medzinárodného
filmového festivalu v Benátkach, ktorý je významným podujatím svetového
filmového kalendára. Tejto pocty sa jej dostalo už štvrtý rok po sebe. Keď sa
na kultovom benátskom ostrove Lido schádzali poprední svetoví tvorcovia
a hviezdy strieborného plátna, nové modely Lexus, ako napríklad kabriolet LC
či UX 300e, dodali v priebehu festivalu štýl a noblesu nejednému príchodu po
červenom koberci. K medzinárodným hviezdam, ktoré sa tam objavili, patrili
napríklad Pedro Almodóvar, Alessandro Gassman, Oliver Stone, Giorgina
Rodriguez, Vanessa Kirby, Salvatore Esposito, Pierfrancesco Favino, Tilda
Swinton (získala Zlatého leva za celoživotné dielo) a moderátorka festivalu,
uznávaná talianska herečka Anna Foglietta.

Salónik THE LOFT automobilky
Lexus na bruselskom letisku otvorili
v apríli 2018 ako inovatívny priestor,
ktorý je viac ako len miesto, kde
môžu cestujúci relaxovať. Slúži
zároveň ako pútavá ukážka našich
rozsiahlych aktivít a úspechov ako
globálnej značky luxusného životného
štýlu a ponúka pohostinnosť v duchu
tých najlepších japonských tradícií
„Omotenaši“. V roku 2020 ho už
druhý rok po sebe zvolili za najlepší
letiskový salónik v Európe. Salónik
THE LOFT automobilky Lexus oplýva
moderným dizajnom značky Lexus
a ponúka cestujúcim inovatívne
kúpele a miestnosti na spanie.
V salóniku sa dokonca nachádza
posluchová miestnosť so špičkovými
audiosystémami Mark Levinson ®,
ktoré sú dostupné v našich vozidlách,
čo dokazuje naše odhodlanie ponúkať
zákazníkom najvyššiu možnú úroveň
služieb. Navštívte nás na adrese
THELOFTbylexus.com.

Historicky prvá virtuálna porota vyhlásila za víťaza veľkej ceny súťaže Lexus
Design Award 2020 spoločnosť BellTower z Kene a jej projekt s názvom
„Spoločenstvá s otvorenými zdrojmi“. Pre toto vytúžené ocenenie ich vybrali
z celkového počtu 2 042 zaslaných príspevkov zo 79 krajín, pričom hodnotiace
kritériá v tomto ôsmom ročníku ocenenia vychádzali z hlavných princípov
značky Lexus: predvídať, inovovať a zaujať v snahe o lepší zajtrajšok. Víťazný
dizajn sa zaoberá problémami, s ktorými sa často potýkajú rozvojové krajiny.
A s využitím inteligentného plánovania otvorených zdrojov navrhuje cenovo
dostupné a udržateľné zdroje čistej vody.

04

LUXUSNÁ JACHTA LY 650
V septembri 2019 sme v meste Boca Raton na Floride uviedli na trh luxusnú
jachtu Lexus LY 650. Nová jachta LY 650 vychádza z konceptu športovej
jachty Lexus, ktorý odhalili pred dvoma rokmi. Ponúka odvážne dizajnové
spracovanie hodné značky Lexus a skvelý jazdný výkon. Nová jachta spája
moderné technológie s výnimočným remeselným spracovaním a poskytuje
jedinečný jachtársky zážitok. Presne ako možno očakávať od značky luxusného
životného štýlu, akou Lexus nepochybne je. Z toho dôvodu sme pri vytváraní
luxusnej jachty LY 650 využili našu filozofiu „CRAFTED“ a od prednej až po
zadnú časť sme uplatnili precízny zmysel pre detail a koncepciu predvídavej
pohostinnosti „Omotenaši“.

04

01 Priestor INTERSECT BY LEXUS v Tokiu
02 Salónik „Loft by Lexus“ v Bruseli
03 Opäť raz sa Lexus dostal medzi hviezdy medzinárodného
filmového festivalu v Benátkach
04 Ocenenie Lexus Design Award vyzýva mladé talenty aby „navrhli lepší zajtrajšok“
05 LY 650: odvážny dizajn spoločnosti Lexus pretavený
do podoby 20-metrovej jachty
05
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Viac o značke Lexus:
www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko
2021 Lexus Europe* si vyhradzuje právo meniť akékoľvek podrobnosti o špecifikáciách a
vybavení bez upozornenia. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu líšiť podľa miestnych
podmienok a požiadaviek. U miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus sa informujte
o všetkých zmenách, ktoré by sa mohli vyžadovať vo vašej krajine.
©

Poznámka: Zobrazované vozidlá a špecifikácie uvedené v tejto brožúre sa môžu líšiť od modelov
a vybavenia, ktoré sú k dispozícii vo vašej krajine. Farba karosérie vozidla sa môže mierne líšiť
od vytlačených fotografií v tejto brožúre.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.lexus.sk.
Starostlivosť o životné prostredie je prioritou spoločnosti Lexus. Prijali sme veľa opatrení, aby mali
naše vozidlá počas svojho životného cyklu – od návrhu cez výrobu, distribúciu, predaj a servis až
po ukončenie životnosti – čo najmenší vplyv na životné prostredie. Váš predajca vám ochotne
poskytne viac informácií o požiadavkách týkajúcich sa vozidiel na konci životnosti.
* Lexus Europe je divízia spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.
Vytlačené v Európe, február 2021

