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LEXUS RX 350h

KODAS ĮRANGA KAINA €

01 Comfort 74 400

BQ Executive                                                                                                   78 800

BR Executive + Technologijų paketas                                                        81 700

BS Executive + Technologijų paketas + Panoraminis stogas                83 400

LEXUS RX 450h+
51 Comfort                                                     79 400

QU Executive 83 900

QV Executive + Technologijų paketas 86 800

QW Executive + Technologijų paketas+ Panoraminis stogas 88 500

L8 Luxury 90 700

L9 Luxury  + Panoraminis stogas 92 400

K4 Luxury ML 91 900

K1 Luxury  ML + Panoraminis stogas                                                                                                 93 600

LEXUS RX 500h
X1 F SPORT+ 92 500

X2 F SPORT + Panoraminis stogas 94 200

V1 F SPORT+ ML 93 700

V2 F SPORT  + ML  Panoraminis stogas 95 400

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo
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Lexus RX 450h techniniai duomenys

VARIKLIS RX350H RX450H+ RX500

Benzininio variklio darbinis tūris (cm³) 2487 2487 2393

Cilindrų skaičius  /  Vožtuvų skaičius V4 / 16 L4 / 16 V4  /  16

TRANSMISIJA

Tipas Automatinė, E-CVT Automatinė, E-CVT Automatinė, 6 pavarų

Varantieji ratai Visi, AWD Visi, AWD DIRECT4

BENDRA SISTEMOS GALIA *1

Bendra galia (AG)  /  Bendra galia (kW) 250/184 309/227 371/273

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 200 200 210

Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s) 8 7 5,9

GABARITAI

Ilgis  /  Plotis  /  Aukštis, mm 4890/1920/1695 4890/1920/1695 4890/1920/1695

TŪRIAI  *3

Bagažinės tūris, l 461 ( 612 nulenkus galines 
sėdynes )

461 ( 612 nulenkus 
galines sėdynes )

461 ( 612 nulenkus 
galines sėdynes )

Kuro bako tūris, l 65 55 65

Tuščio automobilio masė, kg (min. - maks.) 1965-2065 2110-2240 2100 - 2190

Paruošto automobilio masė, kg 2660 2780 2750

Maks. nestabdomos/stabdomas priekabos 
svoris (kg) 750/2000 750/2000 750/2000

DEGALŲ SĄNAUDOS 

Kombinuotos ( l/100km), pagal WLPT 6,4-6,7 1,1-1,2 8,2-8,5

CO2 KIEKIS *2 (g/km)

CO2  emisija, mišrus ciklas, g/km/ WLTP 143-150 24-26 182-189

ELEKTRA NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2 (km)

Elektra nuvažiuojamas atstumas  (km) 65-69

Akumuliatoriaus talpa (kWh) 18,1

Maksimali įkrovimo galia AC (kW) 6,6

AC įkrovimo laikas 0 - 100% (h) Nuo 2,5 iki 9

 
*1 Kombinuotas benzininio variklio ir elektros motoro naudojimas.     
*2 Degalų sąnaudos ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant reprezentuojantį serijinį automobilį, 
atitinkant naujojo WLTP Europos Reglamento EC 2017/1151 reikalavimus ir taikomus pakeitimus. Vertinant kiekvieno 
individualaus automobilio konfigūraciją, galutinės degalų sąnaudos ir CO2 vertė gali būti skaičiuojama, atsižvelgiant į užsakytą 
papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertė gali skirtis nuo pateikiamų duomenų, nes tam poveikį daro 
vairavimo maniera ir kiti faktoriai (kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių 
skaičius, t.t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP testų metodą pateikiama adresu www.lexus.eu/wltp#nedc   
*2  Visi taršos duomenys yra preliminarūs ir bus patvirtinti vėliau. 
*3 Standartinėje įrangoje nėra priekabos tempimo grąžulo arba kitos tempimo įrangos. 
Visi skaičiai yra preliminarūs, pirminės vertės gali būti keičiamos be perspėjimo. 
Papildomi techniniai duomenys, įskaitant bet kokius atnaujinimus, pateikiami adresu www.lexus.eu    
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Įranga 1/2

COMFORT 

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Automobilio akustinė įspėjimo sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių signalai

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių anti blokavimo sistema (ABS)

Automatiniai galiniai avariniai žibintai (ARFHL)

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM)

Vairavimo režimai, „Eco“ / „Normal“ / „Sport“

Dinaminė greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC), veikianti bet kurio 
greičio diapazone.

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektromechaninis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektronikos kontroliuojama regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinė automobilio sustabdymo sistema (EDSS)

Avarinė vairavimo sistema (ESA)

EV (elektromobilio) režimas

Priekinė pėsčiųjų aptikimo sistema

Priekinė dviratininkų aptikimo sistema

Priekinė motociklininkų aptikimo sistema (tik dienos metu)

Pajudėjimo įkalnėje pagalbinė sistema (HAC)

Posūkių sankryžose pagalbinė sistema (ITA)

Eismo juostų palaikymo pagalbinė sistema (LTA)

Susidūrimo prevencijos sistema (PCS)

Proaktyvi pagalbinė vairavimo sistema (PDA)

Galinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (RCTAB)

Priekinė pėsčiųjų aptikimo sistema

Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Priekabos tempimo režimas

Priekabos siūbavimo kontrolė

Padangų slėgio davikliai (TPWS) su automatine aptikimo sistema

      Stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVUSIS AUTOMOBILIO SAUGUMAS

Dviejų pakopų saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Priekinė centrinė saugos pagalvė

Kelių saugos pagalvė

Užuolaidinės saugos pagalvės

Šoninės saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Priekinio keleivio saugos pagalvės išjungimas

Priekinių ir galinių saugos diržų priminimas su garso ir vaizdo signalais

Saugos diržų įtempikliai priekinėms ir galinėms šoninėms sėdynėms

„i-Size“ tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse  

ISOFIX tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse

SAUGA

Apsauga nuo vagystės – sirena

Apsauga nuo vagystės – imobilizatorius

Apsauga nuo vagystės – įsibrovimo jutikliai

Apsauga nuo vagystės – pasvirimo jutikliai

Apsauga nuo vagystės – stiklo dūžio jutikliai

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Nuotolinė durų rakinimo sistema

IŠORĖ

7" spalvotas, daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

„Lexus Link Pro“ - 14" jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija

„Lexus Link Standard Connectivity“

„Lexus Link Premium Connectivity“ (4 metams)

„Bluetooth®“ mobiliojo telefono ir garso aparatūros sąsaja

Išmaniojo telefono integravimas („Android Auto®“, belaidis „Apple 
CarPlay®“)

Belaidis telefono įkroviklis

12 garsiakalbių „Pioneer®“ garso aparatūra

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB lizdas (A tipo) centrinės konsolės priekyje

3 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės priekyje

2 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės gale

12V lizdas priekyje

12V lizdas bagažo skyriuje

Skubios pagalbos iškvietimo funkcija (eCall)

Pagalbinis statymo monitorius su projektuojamomis juostomis

Kontrolės prietaisai ant vairo rato – garso aparatūra / ekranas /  telefonas / 
balsas / DRCC / LTA

 SĖDYNĖS

„Tahara“ apdaila

Šildomos priekinės sėdynės

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai

Automatiškai nulenkiami galinių sėdynių atlošai, 20/40 padalinimas

Rankiniu būdu nulenkiami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

Analoginis laikrodis su GPS ir LED apšvietimu

Ekologiško vairavimo indikatorius
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Įranga 2/2

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS

3 stipinų „Tahara“ oda aptrauktas vairo ratas

Svirtelės prie vairo

Šildomas vairo ratas

Elektros pagalba keliomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė

Lengvo įėjimo ir išėjimo funkcija, vairo rato atitraukimas ir pritraukimas.

Vienspalvis salono apšvietimas

Automatiškai tamsėjantis, elektrochrominis vidinis veidrodėlis

Akinių laikiklis virš centrinės konsolės

Elektra valdomi langų kėlikliai su vieno paspaudimo  funkcija

„e-Latch“ durų užraktas

„Tahara“ durų skydų apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos kontrolė

Žiedadulkes ir smulkiąsias daleles filtruojantis oro filtras su dezodoravimo 
priemone

3 zonų automatinė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su oro drėgnumo jutikliu (tik RX 450h+)

Klimato kontrolė su „S-Flow“ technologija

Nuotolinė klimato kontrolės sistema

Priekinio stiklo atitirpinimo funkcija

Priekinių valytuvų atitirpinimo funkcija

Prietaisų skydelio inkrustacija su juodomis hologramomis

„Tahara“ oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Išmani atrakinimo ir užvedimo sistema

„Ultra-Wideband“ (UWB) išmanusis raktas

Apsauginės nerūdijančio plieno plokštelės su LEXUS užrašu, priekinės durys

Rankiniu būdu sudedamas bagažinės uždangalas

Komplektas padangos remontui

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atmintimi

EXECUTIVE (COMFORT komplektaciją papildanti įranga)

21“ lengvo liejinio ratlankiai, 20 stipinų, 235/50 R21 dydžio padangos

Lygios odos sėdynių  apmušalai

Vairuotojo sėdynės su nustatymų  atmintimi ( sėdynių, vairo rato, išorinių 
veidrodėlių) - 3 naudotojo paskyros

Vėdinamos priekinės sėdynės

Šildomos ir vėdimanos šoninės galinės sėdynės

3 stipinų oda aptrauktas vairo ratas

Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės atitraukimas ir 
pritraukimas / pakėlimas ir nuleidimas

„Lexus Climate Concierge“ sistema

Oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Dėtuvė galiniame centriniame ranktūryje

Laisvų rankų bagažinės atidarymo funkcija

„Auto EV/Hybrid“ režimai (tik RX 450h+ modeliams)

6.6kW AC įkroviklis su „Type 2/Mennekes“ kištuku (tiktai RX 450h+ 
modeliams)

TECHNOLOGIJŲ PAKETAS

Vairuotojo būsenos stebėjimo sistema

Priekinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (FCTAB)

Eismo juostų keitimo pagalbinė sistema (LCA)

Skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas

Priekiniame stikle projektuojamas ekranas (HUD)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo rato

Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

64 spalvų foninis apšvietimas

Elektroninė klimato kontrolės sistema su „nanoe™ X“ technologija

TECHNOLOGIJŲ PAKETAS SU PANORAMINIU STOGLANGIU

Vairuotojo būsenos stebėjimo sistema

Priekinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (FCTAB)

Eismo juostų keitimo pagalbinė sistema (LCA)

Skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas

Priekiniame stikle projektuojamas ekranas (HUD)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo rato

Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

64 spalvų foninis apšvietimas

Elektroninė klimato kontrolės sistema su „nanoe™ X“ technologija

Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su 
elektra valdoma saulės uždanga

F SPORT+ (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

21“ lengvo liejinio ratlankiai, 10 stipinų, 235/50 R21 dydžio padangos

F dizaino priekinės radiatoriaus grotelės su juodos spalvos apdaila

F SPORT dizaino priekinis buferis

Juodos priekinių stabdžių apkabos su „Lexus“ logotipu

Juodi išorinių veidrodžių dangteliai

F SPORT ženklai ant priekinių sparnų

Kėbulo spalvos slenksčių apsaugos

Tamsaus nerūdijančio plieno dekoracijos ant šoninių langų rėmų

Juodi stogo rėmai

DIRECT4 ženklelis gale

F SPORT dizaino galinis buferis

Adaptyvi , kintamų charakteristikų pakaba (AVS)

„BladeScan®“ adaptyvi tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Pažangi statymo sistema

Dinaminė galinių vairuojamų ratų sistema (DRS)

Integruotas dinaminis automobilio valdymas (VDIM)

F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas

Slėgio matuoklis

21 garsiakalbio „Mark Levinson® Premium Surround Sound“ garso 
aparatūra

220V lizdas gale

Aktyvi garso kontrolė (ASC)

Aktyvi triukšmo kontrolė (ANC)
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4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai

F SPORT ženklo įspaudas ant priekinių sėdynių galvos atlošų

Automatiškai nulenkiami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

3 stipinų, perforuota oda aptrauktas vairo ratas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

Zomša dekoruotos durys

„F Aluminium“ prietaisų skydelio inkrustacija

Perforuota oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Oda dekoruota dėtuvė ir durelių kišenės

Poliruoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama

Rankomis valdomos galinių šoninių langų uždangos

„F SPORT Performance“ apsauginės nerūdijančio plieno plokštelės ant 
priekinių durų

Nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės, bagažinės dangtis

PAPILDOMA ĮRANGA 1

Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su 
elektra valdoma saulės uždanga

PAPILDOMA ĮRANGA 2

21 garsiakalbio „Mark Levinson® Premium Surround Sound“ garso aparatūra

LUXURY (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

21“ lengvo liejinio „Dark Premium metallic“ ratlankiai, 20 stipinų, 235/50 
R21 dydžio padangos

Adaptyvi , kintamų charakteristikų pakaba (AVS)

„BladeScan®“ adaptyvi tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Pažangi statymo sistema

220V lizdas gale

Pusiau anilino odos apdaila

Aukštos klasės priekinės sėdynės

Priekinių sėdynių padėties atmintis - 3 naudotojų profiliai

10 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

Pailginama priekinių sėdynių apatinė dalis

4 kryptimis reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos

Priekinių sėdynių reguliavimui skirti šoniniai valdikliai

Automatiškai nulenkiami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

3 stipinų oda ir medžiu dekoruotas vairo ratas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

Zomša dekoruotos durys

Pasirenkama medinė prietaisų skydelio inkrustacija

Oda dekoruota dėtuvė ir durelių kišenės

Rankomis valdomos galinių šoninių langų uždangos

Nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės, bagažinės dangtis

PAPILDOMA ĮRANGA 1

Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su 
elektra valdoma saulės uždanga

PAPILDOMA ĮRANGA 2

21 garsiakalbio „Mark Levinson® Premium Surround Sound“ garso aparatūra


