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ПРОНИЗЛИВА 
ВИШУКАНІСТЬ
У 1998 році завжди прогресивний Lexus здійснив революцію, випустивши 
RX, – автомобіль, у якому міць позашляховика поєдналася із вишуканістю 
розкішного седана. У 2004 році ми знову кинули виклик панівним смакам, 
представивши світові перший розкішний гібрид – новаторський позашляховик 
RX 400h. Залишаючись відданими створенню надзвичайного, тепер ми 
пропонуємо до Вашої уваги цілком новий RX – найефектніший Lexus, який 
тільки виходив із нашої дизайнерської студії. На вибір пропонуються моделі 
RX 200t, RX 350 та RX 450h, кожна з яких доступна в комплектації F SPORT.

 НОВИЙ RX  ВСТУП

«ПРАЦЮЮЧИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ НОВАТОРСЬКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МИНУЛИХ ПОКОЛІНЬ RX, МИ ВИЙШЛИ 

ЗА РАМКИ КАНОНІЧНОГО ДИЗАЙНУ І РОЗШИРИЛИ МЕЖІ 
МОЖЛИВОГО». 

Такаюкі Кацуда, головний інженер-конструктор RX
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ВРАжАючА 
МІЦЬ
СМІЛИВЕ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ПІД чАС СТВОРЕННЯ 
НОВОГО RX, ВИВЕЛО ДИЗАЙН LEXUS НА НОВИЙ 
РІВЕНЬ.

Як би дивно це не звучало, але Lexus RX, який ми бачимо на фотографії, 
завдячує своїм надзвичайно пронизливим виглядом рішенню, прийнятому 
на доленосному засіданні керівництва компанії. Масивні пресувальні 
штампи уже були напоготові, і проект розкішного позашляховика уже 
лежав, чекаючи на підпис, перед президентом компанії та генеральним 
директором із розвитку бренда Акіо Тойода. Але замість того, щоб ухвалити 
новий елегантний автомобіль, пан Тойода висунув нові вимоги: «Він має бути 
спокусливим, має приголомшувати та прискорювати пульс власників щоразу, 
як вони наближаються до нього». У результаті напруженої роботи прототип 
було доопрацьовано: тепер стиль RX став по-справжньому неперевершеним 
за рахунок більш виразної веретеноподібної решітки радіатора, більш 
швидких і ефектних ліній, а також унікальної ілюзії «пливучого» даху.

 НОВИЙ RX  ДИЗАЙН
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АВАНГАРДНА 
КРАСА
ВІДчУЙТЕ НА СОБІ МОГУТНІЙ ВПЛИВ  
СПОКУСЛИВОГО ДИЗАЙНУ ІНТЕР’єРУ, 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАЙСТЕРНОСТІ 
ТВОРЦІВ LEXUS.

Бути власником нового RX – це ні з чим незрівнянний досвід. Усе єство 
цього розкішного позашляховика пронизане японською філософією 
гостинності «омотенаші». Щойно Ви наблизилися до RX, як усі чотири ручки 
м’яко підсвічуються на знак вітання. Сівши за кермо, Ви відчуєте, як плавні 
лінії салону огортають Вас з усіх боків. Далі зверніть увагу на центральну 
консоль: вона створювалася досвідченими майстрами. Спочатку на 
дерев’яне оздоблення наносили малюнок, використовуючи для цього 
лазерне гравіювання, а потім вручну полірували його до найяскравішого 
блиску. Для пасажирів задніх сидінь передбачена можливість посунути свої 
сидіння назад та відрегулювати кут нахилу спинок відповідно до власних 
вподобань і насолоджуватись подорожжю під звуки 15 гучномовців 
акустичної системи Mark Levinson.

 НОВИЙ RX  РОЗКІШНИЙ ІНТЕР’ЄР
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МАЙСТРИ 
КОНСТРУюВАННЯ

ОЦІНІТЬ ВИНЯТКОВУ ТОчНІСТЬ КЕРУВАННЯ 
ТА НЕПЕРЕВЕРШЕНУ ВИШУКАНІСТЬ LEXUS, 
ЯКІ ГАРМОНІЙНО ПОєДНУюТЬСЯ В ЦЬОМУ 
РОЗКІШНОМУ КРОСОВЕРІ.

 НОВИЙ RX  ДИНАМІКА РУХУ

Головний інженер-конструктор RX Такаюкі Кацуда прагнув досконалості не лише у 
дизайні: «Своїй команді я поставив абсолютно чітке завдання — зробити все для того, 
щоб автомобіль дарував і водієві, і пасажирам максимальне задоволення від кожної 
поїздки. Наприклад, після проведення випробувань в аеродинамічній трубі кросовер 
укомплектували алюмінієвими капотом і кришкою багажника, що дозволило зменшити 
масу автомобіля і підвищити маневреність. Ми також застосували інноваційні технології 
склеювання і лазерного зварювання, за рахунок чого вдалося зробити шасі більш 
жорстким, знизити рівень вібрацій і підвищити точність керування. Нарешті, наші 
професійні водії, які брали участь у проекті зі створення суперкара Lexus LFA, допомогли 
поліпшити посадку водія і відрегулювати підвіску таким чином, щоб кросовер подарував 
по-справжньому бездоганний досвід водіння».
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РАЦІОНАЛЬНА 
ТОчКА ЗОРУ
12,3-ДюЙМОВИЙ ЕКРАН РАЗОМ ІЗ НАЙСУчАСНІШОю 
СИСТЕМОю НАВІГАЦІЇ ТА СИСТЕМОю 
ПАНОРАМНОГО ОГЛЯДУ ПРИєМНО ВАС 
ВРАЗЯТЬ НАДЗВИчАЙНО чІТКИМ І ОБ’єМНИМ 
ЗОБРАжЕННЯМ.

Сьогодні водії перебувають під тиском дедалі зростаючого потоку 
інформації. Чудово розуміючи таку ситуацію, дизайнери зробили все 
для того, щоб у новому RX спростити процес сприйняття інформації. 
Вона ненав’язливо подається в поле зору, відображаючись на 
мультиінформаційному дисплеї на панелі приладів. 12,3-дюймовий 
мультимедійний екран Electro Multi Vision і контролер дистанційного 
керування Remote Touch гарантують простоту управління 
налаштуваннями аудіосистеми, клімат-контролю і системи навігації. 
Швидко й акуратно припаркувати автомобіль водієві допоможе система 
панорамного огляду Panoramic View Monitor, що забезпечує практично 
круговий 3D-огляд, а під час маневрування надає корисні підказки на 
екрані.

 НОВИЙ RX  ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

12 13



УВАГА ДО БЕЗПЕКИ
ПАКЕТ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ LEXUS SafEty SyStEm+  
ІЗ РАДАРОМ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ І 
КАМЕРОю УБЕРЕжЕ ВАС ВІД НЕБЕЗПЕКИ НА ДОРОЗІ.

Lexus завжди приділяв максимальну увагу розробці технологій безпеки 
та допомоги водію і випробовує всі нові моделі на найбільшому у світі 
тестовому полігоні. Завдяки нашим дослідженням із попередження аварійних 
ситуацій новий RX може бути обладнаний інноваційним пакетом систем 
безпеки Lexus Safety System+. До нього входять система передаварійної 
безпеки з автоматичним гальмуванням;  система допомоги утримання в 
смузі руху Lane Keeping Assist, яка допоможе Вам дотримуватися курсу; 
система автоматичного дальнього світла; адаптивний круїз-контроль, який 
підлаштовує Вашу швидкість до швидкості транспорту попереду.

 НОВИЙ RX     ІННОВАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
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RX 200t
ВІДчУЙТЕ ПОТУжНІСТЬ НОВОГО ТУРБОВАНОГО 
ДВИГУНА. 

Обладнаний новітнім 2-літровим двигуном із турбонаддувом, RX 200t 
пропонує жваву динаміку і водночас споживає менше пального завдяки 
інноваційній технології безпосереднього вприску пального D-4S та 
можливості працювати і за циклом Отто, і за циклом Аткінсона. Новий 
RX 200t випробувано у найважчих умовах (тижні їзди у високогір’ї за 
температури понад 50 °C), його максимальна потужність складає  
238 к.с., а крутний момент — 350 Нм. Ви можете обрати режим роботи 
двигуна залежно від Вашого настрою завдяки селектору режимів руху 
Drive Mode Select. 

 НОВИЙ RX  ТУРБОДВИГУН
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 НОВИЙ RX БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

RX 350 aWD
НАСОЛОДІТЬСЯ ШЛЯХЕТНОю МІЦЦю ДВИГУНА V6 
У ПОєДНАННІ З НОВОю СУчАСНОю 
ВОСЬМИСТУПЕНЕВОю КОРОБКОю ПЕРЕДАч.

Залишаючись вірним новаторському духу першого RX, новий кросовер 
RX 350 AWD пропонує абсолютно неповторний досвід водіння. 
Автомобіль оснащується бензиновим двигуном V6 об’ємом 3,5 л, що 
вирізняється виключною плавністю роботи, а також надзвичайно чутливою 
восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Даний силовий 
агрегат розвиває  потужність 300 к.с., що передається на колеса через 
систему повного привода. Найновіша технологія вприску пального D-4S 
допомагає економити пальне й отримувати потужний крутний момент на 
більш низьких обертах двигуна RX 350. Залежно від дорожньої ситуації 
вона інтелектуально розподіляє вприск пального безпосередньо у циліндр  
і впускний колектор.
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RX 450h

НАСОЛОДжУЙТЕСЯ НАДЗВИчАЙНОю ПОТУжНІСТю 
ЗІРКИ ГІБРИДНИХ ПОЗАШЛЯХОВИКІВ У 313 КІНСЬКИХ 
СИЛ.

Серцем RX 450h є система повногібридного привода Lexus, у якій 
3,5-літровий шестициліндровий V-подібний бензиновий двигун ідеально 
поєднано з двома потужними електромоторами. Завдяки потужному 
крутному моменту електродвигунів Ви можете розігнатися до 100 км/год. 
за 7,7 секунди, викидаючи у повітря лише 122 г вуглекислого газу на 
кілометр. Як альтернатива можна перейти на режим електромобіля і 
насолоджуватися майже безшумною їздою, не споживаючи бензину та, 
відповідно, не забруднюючи навколишнє середовище. Гібридна батарея 
RX 450h ніколи не потребує заряджання і займає мінімум місця, що залишає 
більше простору для багажу.

 НОВИЙ RX  ПОВНИЙ ГІБРИД
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НАСОЛОДА 
НА МЕжІ 
МОжЛИВОГО
НОВІ МОДЕЛІ RX f SPORt СТВОРЕНІ ВРАжАТИ.

За кермом  RX F SPORT із виразною решіткою радіатора та 20-дюймовими 
легкосплавними дисками Ви приречені на захоплені погляди, куди б не 
прямували. Ви оціните кермо з емблемою F SPORT, алюмінієві накладки 
на педалі та спортивні сидіння, оздоблені шкірою з перфорацією. Під час 
їзди адаптивна система регулювання жорсткості підвіски AVS забезпечить 
швидкість реагування на зміну рельєфу та додасть емоцій від динамічного 
керування. 

НОВИЙ RX       F SPORT
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f SPORt

Налаштування нових моделей RX  у комплектації F SPORT виконувалося командою, яка розробляла суперкар LEXUS LFA і потужне купе RCF, тому вони 
насичені духом цих двох вражаючих автомобілів LEXUS. Унікальним чином спроектована адаптивна підвіска зі спортивними налаштуваннями і потужними 
амортизаторами, а також режим руху SPORT S+ роблять водіння ще більш захоплюючим.

ДИЗАЙН f SPORt
Більш широка веретеноподібна решітка радіатора, що складається з ексклюзивної передньої решітки та нижнього спойлера з хромованим покриттям, 
підкреслює динамічний зовнішній вигляд автомобіля. Такі деталі, як емблема F SPORT, чорні бічні дзеркала, ексклюзивний задній бампер і ефектні 20-дюймові 
легкосплавні диски, роблять акцент на сильному характері кросовера.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР’єРУ
Характерною рисою салону моделей  
RX F SPORT є чорна стеля й оздоблення 
шкірою з перфорацією  чорного, 
темно-червоного або білого 
кольорів. Додаткову бічну підтримку 
в поворотах забезпечують нові сидіння 
F SPORT, виготовлені за технологією  
цільного спінювання. Майстерно 
виготовлене кермове колесо 
ідеально доповнюють алюмінієві 
вставки, що створюють аналогії з 
легендарним суперкаром LFA. Дизайн 
селектора коробки передач F SPORT, 
оздобленого шкірою з перфорацією, 
поєднується з кермом і створює 
виразний спортивний вигляд.

20-ДюЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ f SPORt
Ці 20-дюймові диски, спеціально 
спроектовані для комплектації F SPORT, 
мають забарвлення темний металік, 
що підкреслює динамічний характер 
автомобіля.

ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ f SPORt
Центральна панель приладів 
F SPORT виготовлена з використанням 
інноваційної технології тонких 
плівкових транзисторів TFT, 
а  ї ї  дизайн натхненний 
суперкаром LFA. Тахометр має 
стрілку і цифровий індикатор 
швидкості, як на автомобілях Lexus 
серії F.

ДАТчИК G-SENSOR
Новий G-SENSOR дозволяє побачити 
на багатофункціональному дисплеї 
поперечні і поздовжні навантаження, 
які впливають на автомобіль. На 
дисплей також виводиться інформація 
про стан дросельної заслінки, кут  
повороту кермового колеса і тиск у 
гальмівній системі.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
f SPORt
Накладки на пороги передніх 
дверей забезпечують надійний 
захист. Накладки мають матове 
алюмінієве покриття і чорний напис 
Lexus.
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ВАРІАНТИ  
ІНТЕР’єРУ 

Чорна

Чорна фактура ГоріхШимамоку БамбукТемне дерево 
з лазерним 
гравіюванням

Алюміній

Світло-бежева БілаКоричнева

ВСТАВКИ 3 ВСТАВКИ f SPORt 4 

СЕМІАНІЛІНОВА ШКІРА 1 ШКІРА f SPORt 2

Коричневий 
топаз

Чорна Червона

Коричнева Коричневий 
топаз

Чорна

КОМБІНОВАНА ШКІРА

Бежева

Бежева

1 Семіанілінова шкіра входить до комплектації Luxury.
2 Шкіра F SPORT входить до комплектації F SPORT.
3 Вставки «Чорна фактура»  входять до комплектацій Executive. Для комплектації Luxury можна замовити чотири види дерев’яних вставок. Бамбук (Bamboo) можливо замовити тільки у комбінації зі шкірою чорного, бежевого кольорів або кольору 
«Коричневий топаз».
4 Алюмінієві вставки входять до комплектації F SPORT.

26 27



БІЛИЙ f SPORt (083) 1 БІЛОСНІжНИЙ (085) 2

ГРАфІТОВИЙ СІРИЙ (1H9)

ТИТАНОВИЙ СІРИЙ (1J7) чОРНИЙ ЛАК (212) 3

СРІБЛЯСТО-ПЛАТИНОВИЙ (1J4)

КОЛЬОРИ 
ЕКСТЕР’єРУ

ТЕМНО-СИНІЙ (8X5)

ВИШНЕВО-чЕРВОНИЙ (3R1)

МІДНО-КОРИчНЕВИЙ (4X2) 2ПІСОчНО-БЕжЕВИЙ (4U7) 2

чОРНИЙ ГРАфІТ (223)

1 Винятково для комплектації  F SPORT.
2 Відсутній для комплектації F SPORT.
3 Фарба неметалік. 

Увага! Реальні кольори фарб можуть відрізнятися від поданих через особливості передачі кольорів 
під час друку.
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МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
БЕЗПЕКИ
Усі нові RX укомплектовано сучасними системами безпеки, які допомагають уникнути аварій. Однак, навіть якщо автомобіль потрапить в аварію, Вас і 
пасажирів захистить надміцний каркас і повний набір подушок безпеки.

ПОСИЛЕНА жОРСТКІСТЬ КУЗОВА
Зони деформації в передній і задній частинах кузова поглинають енергію удару, при фронтальних зіткненнях кермова колонка складається, а не зміщується 
в бік водія. Укріплені стійки кузова, елементи днища і бічні підсилювачі розсіюють енергію. Більше того, дах і стійки вкриті спеціальним енергопоглинаючим 
матеріалом, який допомагає запобігти травмі голови, а енергопоглинаюча конструкція сидінь мінімізує ризик травм спини і хребта.

ДЕСЯТЬ ПОДУШОК БЕЗПЕКИ
Усі моделі RX укомплектовуються десятьма подушками безпеки і  ременями 
безпеки з переднатяжними пристроями. У випадку аварії датчики сили удару 
активують передні двокамерні подушки водія і пасажира, а також бічні подушки. 
Пасажири на передніх сидіннях додатково захищені подушками для колін, а 
захисні шторки безпеки розкриваються по всій довжині бічних вікон.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ «СЛІПИХ» ЗОН
Встановлені в задньому бампері радарні датчики виявляють транспортні засоби, 
що рухаються по сусідніх смугах у зоні, що не проглядається за допомогою 
дзеркал заднього виду. Якщо водій вмикає покажчик повороту з наміром 
змінити смугу руху, а система при цьому виявляє в «сліпій» зоні  транспортний 
засіб, що рухається, вона миттєво попереджає водія за допомогою світлових 
елементів у відповідному зовнішньому дзеркалі заднього виду.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД чАС ВИЇЗДУ З ПАРКОВКИ ЗАДНІМ ХОДОМ
Під час руху заднім ходом, наприклад на тісній парковці, система помічає 
рух автомобілів у зоні, що погано проглядається позаду автомобіля, і у разі 
небезпеки попереджає водія за допомогою звукового та світлового сигналів.
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ОСОБЛИВОСТІ 
ЕКСТЕР’єРУ

18-ДюЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ
 У базовій комплектації нового RX 
пропонуються стильні легкосплавні 
диски з дизайном 7 спиць.

ДИЗАЙН ЕКСТЕР’єРУ З ЕфЕКТОМ «ПЛИВУчОГО» ДАХУ
Якщо подивитися на RX збоку, то можна помітити затемнені задні стійки, 
які створюють ефект «пливучого» даху — вперше в автомобілях Lexus.

ПОВНІСТю СВІТЛОДІОДНІ фАРИ
У схожих на діаманти світлодіодних 
фарах із трьома лінзами L-подібної 
форми використовуються світлодіоди 
для дальнього і ближнього світла. 
Унікальність світлової оптики 
підкреслюють світлодіодні денні ходові 
вогні у фірмовому стилі Lexus.

В И С О К О Т Е Х Н О Л О Г І ч Н І 
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО 
ВИДУ
 Зовнішні дзеркала заднього виду 
спеціально спроектовані таким 
чином, щоб зменшити шум від вітру. 
У них вбудована система підігріву та 
індикатори повороту. Використання 
електрохроматичної технології 
допомагає запобігти засліпленню 
в нічний час.

ВІТАЛЬНЕ ПІДСВІчУВАННЯ
Коли водій із ключем Smart Key 
підходить до Lexus RX, як привітання 
вмикається м’яке підсвічування ручок 
дверей.

ПАНОРАМНИЙ ДАХ ІЗ СЕКЦІєю, 
ЩО ВІДКРИВАєТЬСЯ
 Великий панорамний дах наповнює 
салон RX світлом, а також створює 
відчуття додаткового простору і 
свободи. Він оснащений скляною 
секцією в передній частині, яка 
відкривається, що дає можливість по-
справжньому насолодитися відкритим 
простором.

РЕЙЛІНГИ НА ДАХУ
Для RX пропонуються алюмінієві 
рейлінги на даху. Вони покращують 
загальний вигляд кросовера 
і  забезпечують  необх ідну 
функціональність для занять спортом, 
полегшуючи перевезення лиж, 
велосипедів або сноубордів.

СЕКВЕНТАЛЬНІ ПОКАжчИКИ 
ПОВОРОТІВ
Передні і задні світлодіодні сигнали 
поворотів доповнюють елегантний 
вигляд нового RX і вигідно виділяють 
його серед інших автомобілів у 
транспортному потоці.

ЗАДНІ СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ
Потужні світлодіодні ліхтарі L-подібної 
форми створюють кришталево чисте 
світло по контуру від кутів задньої 
частини кузова до центральної 
частини п’ятих дверей. Ці більш 
широкі задні ліхтарі забезпечують 
відмінну видимість і підкреслюють 
загальний стиль.е

СВІТЛОДІОДНІ ПРОТИТУМАННІ 
фАРИ
 Світлодіодні протитуманні 
фари в передній частині 
автомобіля розташовані поруч 
із веретеноподібною решіткою 
радіатора і світлодіодними денними 
ходовими вогнями. Порівняно зі 
звичайними джерелами світла вони 
набагато економніші.

20-ДюЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ
Ці легкосплавні диски темно-
сріблястого кольору з п’ятьма 
подвійними спицями допоможуть 
підкреслити сміливий і динамічний 
стиль нового RX.

20-ДюЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ LUXURy
 Ці 5-спицеві диски в новому 
дизайні можна персоналізувати 
за рахунок додавання кольорових 
вставок, щоб зробити свій новий RX  
по-справжньому унікальним.

ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗАДНІХ 
ДВЕРЕЙ З БЕЗКОНТАКТНИМ 
СЕНСОРОМ
Потрібно просто піднести руку до 
значка Lexus на кришці багажника, 
і п’яті двері відчиняться (за умови, що 
ключ від автомобіля знаходиться у 
Вашій кишені або сумці). Система 
також запам’ятовує висоту 
відчинення дверей і автоматично 
фіксує її в цій точці.

32 33



  
 

 

ОСОБЛИВОСТІ 
ІНТЕР’єРУ

КЕРМОВЕ КОЛЕСО ЗІ ШКІРЯНИМ 
ОЗДОБЛЕННЯМ
Його покриття приємне на дотик, у 
зоні досяжності великих пальців рук 
водія на спицях розташовані кнопки 
керування. Нове 3-спицеве кермове 
колесо зі шкіряним оздобленням 
було розроблено спеціально для 
нового RX.

ПЕРЕДНІ СИДІННЯ
 Розкішні шкіряні крісла переднього 
ряду створювалися з використанням 
технології цільного спінювання. Вона 
забезпечує ще більше комфорту 
і більш надійну бічну підтримку, 
при цьому також доступні потужна 
вентиляція і підігрів сидінь.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОСТІР
 Практичне заднє сидіння зі 
спинками, що складаються 
у співвідношенні 40:20:40, 
встановлюється як стандартне 
обладнання на всі моделі RX. Це 
дозволяє розміщати довгі вантажі, 
наприклад лижі. Якщо задні сидіння 
повністю скласти, то місця буде 
достатньо навіть для перевезення 
громіздких речей.

ПРОСТОРІ ЗАДНІ СИДІННЯ
Для передніх сидінь була 
використана нова конструкція 
каркаса, яка дозволила звільнити 
більше простору для пасажирів 
на сидіннях другого ряду. Свій 
внесок у збільшення простору для 
ніг і корисного об’єму робить і 
збільшена колісна база RX.

ЗАДНІ СИДІННЯ З ЕЛЕКТРО-
ПРИВОДОМ 1

До деяких комплектацій входить 
механізм автоматичного електро-
привода для складання сидінь, 
керування яким здійснюється за 
допомогою зручно розташованих 
кнопок. Пасажири на задньому 
ряду також можуть частково 
відкинути спинки сидінь, при 
цьому центральний подлокотнік 
залишається ідеально рівним.

ПОєДНАННЯ ШКІРИ ТА ДЕРЕВА
У комплектації Luxury кермове 
колесо виконане з використанням 
дерев’яних вставок. На вибір 
доступні різні варіанти забарвлення 
й дерев’яного оздоблення.

НОВІ ДЕРЕВ’ЯНІ ВСТАВКИ 
ІЗ ЛАЗЕРНИМ ГРАВІюВАННЯМ
Для гравіювання дерева на 
центральній консолі і дверних 
вставках використовувалася 
інноваційна лазерна технологія, 
за допомогою якої створюється 
красивий лінійований ефект. Ці 
вставки створювалися майстрами 
підрозділу Yamaha з виробництва 
піаніно.

Ш У Х Л Я Д А  Д Л Я  Р Е ч Е Й 
НА  КОНСОЛІ
Шухляда для речей на центральній 
консолі спроектована для зручного 
збереження речей, наприклад  
DVD- і CD-дисків, при цьому вона ще 
й підсвічується, щоб у темряві можна 
було швидко знайти необхідний 
предмет. Тут також виведені порти 
USB і AUX.

АНАЛОГОВИЙ ГОДИННИК
 Класичний невеликий годинник, 
оздоблений хромованим кільцем, 
посідає почесне месце в центрі  
панелі приладів. Завдяки вдалому 
розташуванню його добре видно 
як водієві, так і пасажирам.

ЗРУчНІ ПІДСТАКАННИКИ
 На дно двох підстаканників на 
центральній консолі нанесений 
матеріал із дуже високим 
зчепленням. Така продумана 
конструкція дозволяє легко 
відкривати пластикову пляшку 
однією рукою. Висоту підстаканника  
можна регулювати.

КЛІМАТ-КОНСЬєРж/ІОНІЗАТОР NaNOE
Постійно відстежуючи внутрішню і зовнішню температуру повітря, 
високотехнологічний клімат-консьєрж 2 RX автоматично регулює температуру 
в салоні автомобіля, а також температуру обігріву сидінь і кермового 
колеса. Інфрачервоні датчики відстежують температуру тіла пасажирів на 
задніх сидіннях і регулюють налаштування системи кондиціонування повітря 
і підігрів/охолодження сидінь. Крім того, відзначена нагородами технологія 
Nanoe дозволяє генерувати в салоні мікроскопічні негативно заряджені 
частинки для очищення повітря й ефективного усунення неприємних запахів. 
Ця технологія  також сприяє створенню корисного зволожуючого ефекту для 
Вашого волосся і шкіри.

СВІТЛОДІОДНЕ фОНОВЕ ПІДСВІчУВАННЯ САЛОНУ
 Під час руху в нічний час заспокійливу й одночасно вишукану атмосферу в 
салоні створює світлодіодне підсвічування в дверях, у ніші для ніг, на панелі 
інструментів та в інших зонах автомобіля. Яскравість розрахована для 
максимального комфорту під час руху та спеціально продумана для того, 
щоб забезпечити видимість ручок дверей усередині салону в нічний час.

1  Опція доступна лише за індивідуальним замовленням 2 Опція не доступна для українського ринку
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АУДІО ТА МУЛЬТИМЕДІЙНА 
СИСТЕМИ

12,3-ДюЙМОВИЙ ДИСПЛЕЙ
 Керувати різними системами можна 
через великий дисплей діагоналлю 
12,3 дюйма як за допомогою 
голосу, так і джойстика Remote 
Touch. Поділ екрана на кілька зон 
дозволяє одночасно відображати 
різноманітну інформацію, наприклад 
карти навігаційної системи і музичну 
композицію.

АУДІОСИСТЕМА maRK LEVINSON
Система об’ємного звучання Mark Levinson Premium Surround із 15 динаміками 
на основі технології GreenEdge спеціально створювалася з урахуванням 
акустичних властивостей RX. Неперевершена якість відтворення створює 
атмосферу 7,1-канального домашнього цифрового кінотеатру, при цьому 
спеціальна технологія Clari-Fi допомагає відновити втрати звуку при цифровій 
компресії у форматі MP3.

БЕЗДРОТОВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
У передній частині центральної консолі RX зручно розташований зарядний 
пристрій, який підходить для підзарядки сумісних смартфонів або інших 
електронних пристроїв з підтримкою бездротового індукційного заряджання 
акумулятора.

КОНТРОЛЕР LEXUS mEDIa DlSPLay
Обертовий контролер, розташований на центральній консолі, дозволяє 
водієві і пасажирові на передньому сидінні керувати основними системами 
і дисплеєм.

АУДІОСИСТЕМА З 9 АБО 12 ДИНАМІКАМИ
У початковій комплектації пропонується аудіосистема з 9 динаміками. 
Вона включає приймач AM/FM з підтримкою RDS, CD-програвач та 
інтерфейс Bluetooth. Аудіосистема з 12 динаміками і сабвуфером входить 
до комплектації F SPORT.

10-ДюЙМОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ 
(HUD) 1

Параметри роботи автомобіля проектуються 
прямо на вітрове скло. Найбільший проекційний 
дисплей (240 х 90 мм) із тих, що коли-небудь 
встановлювалися на Lexus, дозволяє отримати 
дані, наприклад навігаційні команди або 
налаштування аудіосистеми, не відриваючи 
погляду від дороги.

МУЛЬТИІНфОРМАЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ 
Кольоровий TFT-дисплей з діагоналлю  
4,2 дюйма розташований на панелі приладів і 
водображає всю ключову інформацію, зокрема  
попередження системи безпеки і команди 
навігаційної системи.

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА LEXUS PREmIUm
Навігаційна система Lexus Premium Navigation 
з яскравою тривимірною графікою і безліччю 
картографічних функцій управляється за 
допомогою джойстика Remote Touch або системи 
голосового керування.

4 КАМЕРИ ПАНОРАМНОГО 
ОГЛЯДУ
Чотири камери забезпечують 
практично круговий огляд і 
тим самим спрощують рух в 
обмеженому просторі. Камери 
створюють віртуальне тривимірне 
зображення автомобіля, яке 
допомагає виконувати маневри 
в місті.

1 Опція не доступна для українського ринку
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ТЕХНІчНІ ДАНІ
RX 200t

Двигун внутрішнього згоряння: 2,0 турбо

Робочий об’єм (см3) 1 998

Тип 16-Valve, DOHC, Dual VVT-iW

Тип пального Бензин з октановим числом 95 або вище

Максимальна потужність (к.с. при об./хв.) 238 / 4 800-5 600

Максимальна потужність (кВт при об./хв.) 175 / 4 800-5 600

Максимальний крутний момент (Нм при об./хв.) 350 / 1 650-4 000

Трансмісія: 6-ступенева автоматична

Привoд Повний

Диски та шини:

Диски R20

Шини 235 / 55

Кліренс (мінімальний, мм): 200

Максимальна швидкість (км/год.): 200

Розгін 0–100 км/год. (сек.): 9,5

Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd): 0,33

Витрата пального (л/100 км)*:

Міський цикл 9,9

Траса 6,7

Комбінований цикл 7,9

Викиди CO2
 (г/км):

Miський цикл 230

Траса 157

Комбінований цикл 184

Відповідність екологічним нормам Euro 6

Кермове управління:

Тип підсилювача Електропідсилювач

Гальмівна система:

Передні гальма Вентильовані диски

Задні гальма Вентильовані диски

Підвіска:

Передня МакФерсон

Задня Двоважільна 

Маса:

Споряджена (мін./макс., кг) 1 960-2 070

Повна (кг) 2 575

Габаритні розміри:

Довжина (мм) 4 890

Ширина зі складеними дзеркалами (мм) 1 895

Висота (мм) 1 690

Колісна база (мм ) 2 790

Колія передня (мм) 1 640

Колія задня (мм) 1 630 

Звис передній (мм) 1 080

Звис задній (мм) 1 020

Об'єм багажного відділення (л): 453

Місткість паливного бака (л): 72

* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрати пального. Реальна витрата пального може 
відрізнятися від зазначеної та визначається лише експериментальним шляхом. 

4 890

2 790

1 895 1 895

1 640

1
 6

9
0

1 630 

1 080 1 020 
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КОРИСНА ІНфОРМАЦІЯ  
ДЛЯ ВЛАСНИКІВ LEXUS

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Гарантія на автомобілі Lexus надається на 3 роки експлуатації або 
100 000 кілометрів пробігу, залежно від того, що настане раніше 
(на такі компоненти гібридної системи, як HV-батарея, блок керування 
батареєю, блок керування гібридною системою та інвертор з конвер-
тором, гарантія надається на 5 років експлуатації або 100 000 кіломе-
трів пробігу, залежно від того, що настане раніше). 

Гарантія поширюється на всі недоліки використаних у процесі виробни-
цтва матеріалів, а також неналежну якість складання або фарбування 
за умови дотримання правил експлуатації. 

Докладну інформацію див. у буклеті «Догляд та гарантія», що додається 
до кожного нового автомобіля. Права на гарантійне обслуговування 
передаються всім наступним власникам автомобіля. 

 

АКСЕСУАРИ 
Перелік сертифікованих аксесуарів Ви можете отримати в офіційних 
дилерів Lexus. 

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ LEXUS 
Турбота про Ваш автомобіль для нас так само важлива, як і турбота про 
Вас – нашого Клієнта. Усі без винятку члени команди Lexus – від конструк-
торів до продавців-консультантів, від інженерів до технічних фахівців сер-
вісної служби – роблять усе можливе для того, щоб Ви відчули, що про Вас 
турбуються на найвищому рівні. Ця турбота охоплює всі аспекти нашого 
сервісу. Насолоджуйтесь комфортом у наших затишних салонах Lexus. 
Свіжа газета, запашна кава, телевізор, люб’язний персонал – у нас Ви 
почуватиметеся як удома. 

Найвища якість післяпродажного обслуговування – наш головний пріо-
ритет у роботі. 
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ВИПРОБУЙТЕ  
НОВИЙ RX

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 01.03.2016.
Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни  
в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов 
експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. 
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті. 
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового 
дозволу правовласника.
 
www.lexus.ua


