Lexus RX 2020 RM20
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)
Napęd

Wyposażenie wnętrza

• Silnik benzynowy 3,5 w układzie V6 pracujący w cyklu Atkinsona

• Sportowe nakładki pedałów

• Napęd na cztery koła

• Zegary F SPORT

• Selektor trybu jazdy (4 tryby)

• Tylny podłokietnik ze schowkiem

• Przekładnia E-CVT

• Rolety tylnych szyb drzwiowych

Zawieszenie

• Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sztywności (AVS)
Koła

• 20" obręcze kół ze stopów lekkich F SPORT, opona 235/55
(G4AJ)

• Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
• Lusterka boczne elektrycznie składane, podgrzewane z funkcją
zmiany pola widzenia podczas cofania, automatycznym
przyciemnianiem oraz pamięcią ustawienia
• Dywaniki podłogowe
Komfort

• Przyciemniane szyby tylne boczne oraz szyba drzwi bagażnika

• Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ruchem nogi (w wersji F
SPORT istnieje możliwość holowania tylko po dezaktywacji funkcji
otwierania ruchem nogi)

• Przedni zderzak, atrapa chłodnicy, tylny zderzak F Sport

• Wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu

• Emblematy F Sport

• Smart entry

• Pojedyncza końcówka układu wydechowego (RX 450h)
• Relingi dachowe

• Aktywny tempomat (ACC) działający w pełnym zakresie
prędkości

• Dach panoramiczny (otwierany)

• Czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania (ICS)

• Reﬂektory przednie LED

• Kamer panoramiczna

Wyposażenie zewnętrzne

• Adaptacyjne światła drogowe AHS (Blade Scan)
• Sekwencyjne ledowe kierunkowskazy
• Tylne światła mijania i stopu wykonane w technologii LED
• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
• Światła przeciwmgielne

Multimedia

• Ekran centralny o przekątnej 12,3 cala
• Apple CarPlay/ Android Auto
• 15-głośnikowy system audio Mark Levinson z sub-wooferem
• Odtwarzacz CD / DVD

Wyposażenie wnętrza

• Zegarek analogowy

• Zestaw naprawczy do opon

• Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych

• Tapicerka foteli ze skóry naturalnej

• Ładowarka bezprzewodowa

• Podgrzewanie przednich foteli

• Nawigacja MM19

• Podgrzewanie tylnych foteli

• Kolorowy projektor wskazań przyrządów na przedniej szybie HUD

• Wentylacja przednich foteli
• Elektryczna regulacja przednich foteli

Bezpieczeństwo

• Regulacja fotela kierowcy 8 kierunków, podparcie lędźwiowe 2
kierunki

• LSS+2 (automatyczne światła drogowe AHB, asystent utrzymania
pasa ruchu LTA, aktywny tempomat DRCC, asystent znaków
drogowych RSA, wykrywanie pieszych w nocy, wykrywanie
rowerzystów w dzień)

• Elektryczna regulacja oparcia tylnej kanapy

• System ochrony przed zderzeniowej (PCS)

• System ułatwionego wsiadania (kierownica + fotel)
• Skórzana kierownica F SPORT z manetkami

• System monitorowania ruchu poprzecznego podczas cofania z
wykrywaniem pieszych RCTAB

• Podgrzewanie kierownicy

• System monitorowania "martwego pola" (BSM)

• Pamięć ustawienia fotela kierowcy

Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma
charakter poglądowy.

Lexus RX 2020 RM20
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)
Zabezpieczenia

• Zamek centralny z podwójną blokadą
• System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem, czujnikiem
przechyłu i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu

Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma
charakter poglądowy.

Lexus RX 2020 RM20
Dane techniczne
Zużycie paliwa

Masy i wymiary

Średnio [litry/100 km]
Zalecane paliwo
Pojemność zbiornika paliwa [litry]
Średnia emisja CO2 [g/km]

7,6-8,0

Masa własna [kg] min./maks.

2100-2210

95 oktanów lub więcej

Masa całkowita pojazdu [kg]

2715

Pojemność bagażnika [litry]

453

65
171-183

Silnik
Norma spalin

Euro 6

Liczba i układ cylindrów

V6

Mechanizm zaworów

Długość [mm]

4890

Szerokość (złożone lusterka) [mm]

1895

Wysokość [mm]

1685

Rozstaw osi [mm]

2790

Dual VVT-iW

System wtrysku paliwa

EFI, D-4S

Pojemność skokowa [cm3]

3456

Średnica x skok [mm x mm]

94.0x83

Stopień sprężania

13.0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

262 (193)/6000
335/4600

Silnik elektryczny przedni
Maksymalna moc [KM (kW)]

167 (123)

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

335

Silnik elektryczny tylny
Maksymalna moc [KM (kW)]

68 (50)

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

139

Układ hybrydowy
Łączna maksymalna moc [KM (kW)]

313

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h]

200

0–100 km/h [s]

7.7

Współczynnik oporu powietrza [Cx]
Promień zawracania kół/nadwozia [m]

0.33
5,9/6,9

Zawieszenie
Przód
Tył

MacPherson
podwójny wahacz "double wishbone"

Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma
charakter poglądowy.

