
DEN NYE  RZ: 
SUV PÅ REN EL
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MÆRK BEGEJSTRINGEN

ELEKTRIFICERET 
PERSONLIGHED

DEN ELEKTRISKE RZ 450e  KØRER LIGE SÅ 
GODT, SOM DEN SER UD.

Med  sit  unikke  design  skiller  den  første  fuldt  dedikerede  Lexus elbil  
sig  øjeblikkeligt  ud  som  en  yderst moderne  og  luksuriøs SUV.  RZ  
450e byder på et slankt og elegant design med et slående tofarvet  
karrosseri  og  skulpturelle  linjer,  hvilket kun understreger bilens sporty   
look.  Bilen efterlader fra første  øjekast  et uforglemmeligt indtryk. 

KØREOPLEVELSEN I CENTRUM
Det  lave  tyngdepunkt  og  banebrydende  DIRECT4  elektriske firehjuls-
træk  leverer  markant  acceleration,  præcis  håndtering og ultraresponsiv 
bremsning.  Kørslen  er  ubesværet,   hvilket fremhæver Lexus' designere, 
ingeniører og Takumimesterkørernes jagt på at skabe dét, vi kalder 
'Lexus Driving Signature'. Oplevelsen er unik.       

‘ONE MOTION GRIP’:  
VI INTRODUCERER EN VERDENSNYHED 

Lexus’ unikke 'One Motion Grip' debuterer også som ekstraudstyr på 
RZ-modellen. One Motion Grip* er en kombination af “steering 
yoke” og 'steer-by-wire'-teknologi,  og  erstatter  det  traditionelle  rat.  
Med One Motion Grip undgår du at krydse dine arme,   når  
du drejer.  Kontrol  over  bilen  tages  til  et  nyt niveau. 

ELEKTRISK NYDELSE SOM STANDARD
Bilen  svæver  nærmest  afsted   på   vejene,  og  du  vil  samtidig opleve en 
bil, der er parat til selv de skarpeste sving. DIRECT4-systemet 
har en 150 kW e-akselmotor  foran  og  en  80  kW  e-akselmotor bag-
ved, og der  skiftes   konstant  fra  forhjulstræk  til  baghjulstræk for  at 
forbedre køreoplevelsen. RZ har en rækkevidde på over 400 km*, 
og den kan oplades fra  0  til  80  %  på  lidt mere  end 30  min. Så  du 
får  både  en  køreoplevelse  ud  over  det sædvanlige  og  kan nyde godt  
af batterieffektiviteten og den optimale udnyttelse.  

* One Motion Grip introduceres i første halvår af 2024
* WLTP kombineret cyklus 

“Vi laver  ikke en blot en elbil; vi laver en Lexus.”

TAKASHI WATANABE 
LEXUS CHEFINGENIØR
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FØLELSEN AF LUKSUS

KUNST OG HÅNDVÆRK
 OPLEV HVAD TAKUMIHÅNDVÆRK ER.

At sætte sig ind i RZ 450e er som at få et glimt af fremtiden. Det starter med den unikke nye 'IN-
EI'  skyggebelysning,  hvor  det  skiftende  lys  i  kabinen  føles som  glitrende effekter.  Det fort-
sætter med det moderne Tazuna cockpit-design, som er æstetisk, og alligevel fokuseret 
med alle funktioner  placeret i førerens synsfelt. Og det afsluttes med de luksuriøse 'ultra-
ruskind' sæder, der er skabt af veganske materialer.

LUKSUS MED ET MENNESKELIGT TOUCH
Den karakteristiske kvalitet, der gennemsyrer hver centimeter af kabinen, kan tilskrives vores 
berømte  Takumihåndværkere  og  deres  kunstneriske  evner,  som  er  blevet  finpudset  over 
mange år.  Du mærker det blandt andet i det håndsyede læder på rattet; et symbol på 
teknologisk fremskridt, men skabt ved hjælp af tusind år gamle japanske færdigheder. 

UOVERTRUFFEN KOMFORT 
Komforten i RZ er mere end polstring, smuk finish og en rummelighed, der kan måle sig med større 
SUV'er.  Det  er Omotenashi,   en  gammel   form  for  japansk  gæstfrihed,  som  handler  om  at 
forudse gæstens behov. Du kan se det i nye funktioner, så som det smarte panoramatag i glas, 
der er elektronisk dæmpbart. Du  ser  det  også  med det nye Radiant Heater-system, som giver 
dig følelsen af et varmt tæppe om dine ben, og som samtidig sparer på batteriet. 

Denne komfort byder velkommen hver gang, du kører. Det er en påmindelse om Lexus håndværk-
ernes arbejde på hver centimenter af din RZ for at give dig en behagelig oplevelse.
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MERE FORBUNDET 

DIGITAL  
TRANSFORMATION

RZ ER FULD AF FUNKTIONER, DER ER DESIGNET TIL AT 
GØRE DIN KØRSEL SIKRERE OG MERE BEKVEM.

Den nye RZ 450e byder på al den sikkerheds- og tilslutningsteknologi, du kan forvente af Lexus. 
Og mere til. Oplev den seneste generation af Lexus Safety System+, der har suveræne niveauer af 
intelligent beskyttelse.

Et eksempel på dette høje niveau er Proactive Drive Assist (PDA), som introduceres for første gang 
i RZ. PDA bruger  Obstacle  Anticipation  Assist,  Deceleration Assist og Steering Assist til at 
gøre din kørsel  mere  sikker. Hvis denne registrerer, at du er  døsig eller  distraheret ved rattet, 
vil den udløse en alarm eller endda bremse og stoppe bilen, hvis nødvendigt. Dette er en 
tilføjelse  til  et avanceret  Pre-Collision  System,  som  kan  registrere motorcykler, cykler og fod-
gængere nat og dag.  Bekvemmeligheden  og  sikkerheden øges yderligere ved Digital 
Panoramic View Monitor, der giver et 360° udsyn rundt om bilen, hvilket hjælper dig med 
at manøvrere på trange og smalle veje.

DE SENESTE MULTIMEDIESYSTEMER
Inde i kabinen er den ekstra store 14" touchscreen den digitale nerve for en række 
spændende multimedie-  og  tilslutningsfunktioner.  High definition-skærmen  er  perfekt  til  at vise 
dine smartphone-apps. Det hurtige og intuitive Lexus Link Multimedia er yderst praktisk, når 
det  bruges  sammen  med  den  intelligente  stemmeassistent,  der  reagerer på almindelige stem-
mekommandoer.

LEXUS LINK
Download Lexus       Link app  og  få adgang til et   væld  af  funktioner.  F.eks  overvåger appen batteri-
opladningsniveauet   i   din  RZ  og giver dig mulighed for  at finde tilgængelige ladestationer  i hele Euro-
pa.  Og med Lexus Link-tjenesterne kan du   tænde for dit  klimaanlæg eksternt,  så   kabinen altid har 
den helt  rigtige temperatur,  når  din køretur begynder.
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SONIC WHITE | 085

FARVER |  EKSTERIØR 

SONIC GREY | 1L1 SONIC PLATINUM | 1L2

GRAPHITE BLACK | 223 SONIC COPPER | 4Y5 AETHER METALLIC | 8Z2

SONIC COPPER / ASTRAL BLACK | 2YF AETHER METALLIC / ASTRAL BLACK | 2YG SONIC GREY / ASTRAL BLACK | 2YH

Bemærk: På grund af trykafvigelser kan de faktiske lakfarver afvige lidt fra de illustrerede.
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ULTRASUEDE

FARVER |  INTERIØR 

STOF

TAHARA

Vores lokale og autoriserede Lexus-forhandler vil med glæde give dig yderligere hjælp.

HazelGreyscale Orage

Greyscale

HazelGreyscale Orage
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RZ 450e TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1 Kombineret elmotor 
2   Værdierne for den elektriske rækkevidde og det elektriske energiforbrug måles i et kontrolleret miljø på en repræsentativ produktionsmodel i overensstemmelse med kravene i den nye WLTP europæiske forordning EC 2017/1151 og 
dens gældende ændringer. For hver enkelt køretøjskonfiguration kan værdierne for den elektriske rækkevidde og det elektriske energiforbrug beregnes baseret på det bestilte ekstraudstyr. Værdierne for elektrisk rækkevidde og elektrisk 
energiforbrug for dit køretøj kan variere fra de målte eller beregnede værdier, som kørselsadfærd samt andre faktorer (såsom vejforhold, trafik, køretøjets tilstand, dæktryk, belastning, antal passagerer osv.) have indflydelse på en bils 
elektriske rækkevidde og el-energiforbrug. For mere information om den nye WLTP-testmetode, besøg venligst: www.lexus.eu/wltp#nedc
3 Trækkapacitet omfatter ikke anhængertræk eller andet trækudstyr som standard. 

Bemærk venligst: Målværdier vises. Alle tal er foreløbige og kan ændres uden varsel. Yderligere tekniske data, inklusive eventuelle opdateringer, kan findes på www.lexus.dk.

ELEKTRISK MOTOR RZ 450e

Motortype AC synkron, permanent magnet
Maks power (DIN hk) for/bag 204 / 109
Maks power (kW) for/bag 150 / 80
Maks drejningsmoment (Nm) 435
Reduktionskørsel Single speed

DIRECT4Drivkraft system 
313

Samlet power (kW) 230

OPLADNING1

Batteritype Lithium ion
Batterikapacitet (kWh) 71.4
Maks ladekraft AC (kW) 11
0 - 100% opladningstid AC (t : min) 6:30
Maks opladningskraft DC (kW) 150
0 - 80% opladningstid DC (t : min) 0:30

PRÆSTATIONER

Maks fart (km/t) 160
Acceleration 0-100 km/t (s) 5.6

RÆKKEVIDDE2 (km)

Kombineret > 400

ELEKTRISK FORBRUG2 (kWh/100 km)

Kombineret < 18

CO2 EMISSIONER2 (g/km)

Kombineret 0

VÆGT (kg)

Maks 2296

TRÆKKAPACITET

Maks. ubremset3 (kg) 750
Maks. bremset3 (kg) 750

DIMENSIONER

Længde (mm) 4805
Bredde (mm) 1898
Højde (mm) 1635

Samlet power (DIN hk)



FØL DIG VÆRDSAT

VÆR VORES GÆST
HVER ENESTE GÆST DER BESØGER OS, VIL FÅ 

OPLEVELSEN AF DEN TRADITIONELLE JAPANSKE 
GÆSTFRIHED, OMOTENASHI.

Omotenashi betyder gæstfrihed og høflig service, men det rækker langt ud 
over god service. Det er et gammelt koncept, der handler om at forudse 
gæsternes  behov,  allerede  før  de  opstår.  Hos  Lexus  indgår Omotenashi-
konceptet i alt fra, hvordan vi designer og producerer vores biler, til den 
oplevelse du får, når du besøger os og gennem hele din bils levetid.

Vores mål er, at du mærker essensen af Omotenashi, hver gang du besøger 
os. Det skal kunne mærkes i den varme modtagelse fra det venlige 
personale. I  den  indbydende  atmosfære  og  de  imponerende faciliteter i 
loungen,  hvor  du  kan  få  forfriskninger,  følge  med  i nyheder,  benytte 
højhastighedsinternet   eller fortsætte  dit   arbejde. Og  så  kan  du  slappe  af 
med  viden  om,    at   vores   Lexus-teknikere  arbejder med præcision og 
effektivitet for at få dig tilbage på vejen  med  et  minimum  af afbrydelser  i 
din hverdag. 

Kom forbi Lexus København og mød vores personale, der vil byde dig 
velkommen som en gæst i deres eget hjem.

SINDSRO MED LEXUS RELAX

Lexus Relax giver dig ro i sindet, selv efter din fabriksgaranti udløber. Kør 
ubekymret  væk  med  en  ekstra  12-måneders  garanti  hvert  år*,  du servicer-
er din Lexus hos en autoriseret Lexus-reparatør.

*op til 10 år eller 160.000 km.



2022 Lexus Europe* forbeholder sig retten til at ændre alle detaljer i specifikationer og udstyr 
uden varsel. Detaljer om specifikationer og udstyr kan også ændres, så de passer til lokale forhold 
og krav.

Bemærk venligst, at de biler som er afbilledet og specifikationer, der er beskrevet i denne 
brochure, kan variere fra de modeller og det udstyr, der er tilgængeligt i dit område. Lakfarven på 
bilen kan afvige noget fra billederne i denne brochure, grundet forskelle i trykfarver.

For yderligere information besøg venligst vores hjemmeside: www.lexus.dk

At passe på miljøet er en prioritet for Lexus. Vi træffer mange foranstaltninger for at sikre, at 
bilernes miljøpåvirkning minimeres i løbet af vores køretøjers livscyklus – fra design, produktion, 
distribution, salg og service til udtjente. 
Din forhandler vil med glæde give flere oplysninger om krav til udtjente køretøjer.

* Lexus Europe er en afdeling af Toyota Motor Europe NV/SA.
Trykt i Danmark, august 2022

UDFORSK  MERE ONLINE
Få mere at vide om den nye RZ 450e og reservér din plads i køen, så du kan være blandt de første, der får lov at opleve, prøvekøre og bestille 
bilen. Tag dig tid til at udforske, hvilken udstyrsklasse der passer bedst til din livsstil, lær om vores service- og økonomitilbud og tilmeld dig vores  
nyhedsbrev eller kontakt os her: 

https://www.lexus.dk/nye-biler/rz-announcement

https://www.lexus.dk/kontakt-os



