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FØL DIG BEGEJSTRET

SKABT TIL AT LIGGE FORAN
DEN NYE RX TILTRÆKKER MEGET MERE END ØJE OG SIND  

Beskrivelsen af den nye RX overgår alt fra første ord. Den er smuk, luksuriøs, overvældende – og stadig tro mod 
sit oprindelige  koncept; en luksuriøs  SUV af højeste karat – både når det gælder design,  teknologi, køre-
egenskaber og fremsynethed.

Det nye design på RX tiltrækker blikket, fordi den udstråler selvsikkerhed. Det mere coupélignende design, de 
elegante forlygter og det ’svævende’ tag understreger det konstante arbejde  med  at  udvikle Lexus’ biler. 
Dynamikken skinner tydeligt igennem fra den  forlængede motorhjelm, de større 21” hjul og den forøgede 
akselafstand.

Bagfra deler RX den nye og karakteristiske Lexus-signatur med de øvrige modeller. Det giver et markant look og 
understreger det elegante design på bilen. 

TO FORSKELLIGE MOTORER

En stor nyhed er RX 450h+ Plug-In-hybrid. Den har en 2,5-liters hybridmotor samt et 18,1 kWh litium-ionbatteri. 
Det giver mere end 65 km ren el-kørsel. Når bilen ikke kan køre længere på ren el, skifter RX automatisk over til 
Lexus’ anerkendte selvopladende hybridsystem, hvilket giver klasseledende lavt brændstofforbrug.

En anden nyhed er den kraftfulde og banebrydende RX 500h med selvopladende turbo-hybridmotor. Kraften 
strømmer via turboladeren ind i den 2,4-liters turbomotor og kombineret med en 6-trins automatgearkasse, 
yder den 371 hk og 645 Nm i drejningsmoment. Accelerationen af RX 500h er uovertruffen og 
køredynamikken optimeret af DIRECT4 firehjulstræk.

EN UNIK KØREOPLEVELSE 

For at optimere køreoplevelsen er karosseriet gjort lettere og samtidig stivere. I kombination med et lavere 
tyngdepunkt og ny affjedring i de bageste hjulophæng giver hybridmotorerne mere end bare øget kraft og 
ekstraordinær effektivitet. Det optimerer køreoplevelsen og skaber en naturlig forbindelse mellem fører og bil 
og derved en  engagerende  og  unik  køreoplevelse. Lexus Driving Signature  er  ikke  bare  ord  –  det føles 
tydeligt i RX.

“For the all-new RX we were determined to keep the Lexus 
DNA of supreme quality, ride comfort and refinement and 

elevate the driving experience to the next level, delivering a 
unique Lexus driving signature.” 

KOJI SATO,  
PRESIDENT OF LEXUS INTERNATIONAL
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FØL DIG FORKÆLET

VELKOMMEN TIL LEXUS 
KOMFORT

INDVENDIGT KOMBINERER DEN NYE RX DET KLASSISKE MED 
DET INNOVATIVE – ELEGANT – INTET MINDRE

Hos Lexus sætter vi kunden i centrum i alt, hvad vi gør. Vi arbejder ud fra det japanske princip 
om gæstfrihed, Omotenashi, hvilket betyder, at vi altid sørger  for  at  forudse og imødekomme 
kundens specifikke behov. Det gælder i høj grad også, når vi designer vores biler. Med et kig i 
kabinen på den nye RX kan det tydelig ses, at Lexus’ Takumi-håndværkere har haft Omotenashi 
for øje for både fører og passagerer.

COCKPITTET ER BYGGET OMKRING FØREREN

Som fører af RX kan du se frem til et cockpit, der er bygget omkring dig. Det betyder, at 
alle instrumenter, knapper og Head-Up-Display er lettilgængelige for at sikre, at dit fokus er på 
vejen og kørslen. Samtidig kan du se frem til at få den belysning i kabinen, der passer præcis til 
dig og dit humør. 

RX's smukke, funktionelle og intuitive interiør bidrager til den rummelige følelse, der helt 
konkret kan mærkes, når man sætter sig i de skønne sæder – der mangler ikke plads. Også 
her er der tænkt ind i fremtiden, med elektroniske dørhåndtag og mulighed for en komplet 
læderfri kabine. Interiør og indtræk kan beklædes i mange kombinationer af træ, semianilin-
læder og blødt skind – alt afhængig af udstyrsvariant og ønsker. Én ting kan ikke fravælges – 
Lexus-elegancen.

PASSAGERERNE REJSER OGSÅ PÅ FØRSTE KLASSE

Som passager i RX skal man kun tænke på at nyde turen. Og det gør man. RX er kendetegnet ved 
sin ekstraordinære komfort, og nu når den nye højder. Lexus’ Takumi-håndværkere har gjort 
sæderne eminente med ventilation og varme. Oplevelsen af komplet nydelse forstærkes af de 21 
Mark Levinson ® højttalere, der på smukkeste vis er integreret som et luksuriøst surround-sound-
system i RX.

(Se side 9 for overblik over interiørmuligheder).
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FØL DIG SIKKER

SIKKERHEDEN FØRST – OG 
ALTID FORBUNDET

SIKKERHED OG NYDELSE GÅR HÅND I HÅND MED 
INNOVATIV TEKNIK I DEN NYE RX

Komfort er andet og mere end håndlavet læderindtræk, avanceret og fugtgivende klimatilpasning. 
Komfort er  ro  i  sindet. At vide, at du og dine passagerer er beskyttede undervejs af et 
sikkerhedssystem på højeste og nyeste niveau. At kunne være forbundet til omverdenen og vide, 
at alle systemer er udviklet til at sikre, at du kommer frem til din destination i ro og orden.

NÆSTE NIVEAU AF SIKKERHED

Den opgraderede 3. generation af Lexus Safety System+ giver dig konstant tryghed, støtte og 
aktiv hjælp. Det overvåger vejen foran dig, advarer dig om farer og kan endda – hvis det 
kræves, overtage styringen af din RX på millisekunder for at undgå en kollision. Derudover vil 
Proactive Driving Assist  hjælpe dig med at køre sikrere. Systemet kan for eksempel gribe ind, 
hvis du er i fare for at påkøre fodgængere eller en hindring på vejen. 

Driver Monitor er en nyhed, der kan monitorere dine bevægelser og vil reagere, hvis du bliver 
døsig eller distraheret fra din kørsel. Så advarer den dig og kan endda bremse bilen op og 
standse din RX, hvis det er sikrest. Og når RX holder stille, vil Safe Exit Assist-systemet hindre 
dørene i at åbne, hvis en bil eller cykel nærmer sig bagfra.

SE HELHEDEN 

Den nye RX er fyldt med funktioner til at hjælpe føreren. Er der begrænset plads omkring bilen, 
kan du se bilen i 3D oppefra ved hjælp af Panoramic View Monitor. Du guides til at manøvrere 
din RX direkte på skærmen, når forholdene kræver det. Og under kørslen vil Side Clearance 
View hjælpe til med at bedømme afstanden, når du skal passere et andet køretøj på en smal vej. 
En RX fylder godt på vejen, og parkering er nemt at gå til med Advanced Park-systemet.

TEKNIK MED MENNESKET I CENTRUM

14” touchscreen er standard i alle RX-modeller. Skærmen er ideel til at rumme alle dine apps – 
både for Apple- og Android-telefoner. Navigationsanlægget er cloud-baseret med ’over-the-air’-
opdateringer, så seneste information er tilgængelig.

Med den nyeste Lexus Link-app får du adgang til praktiske funktioner, som at fjernstyre bilens 
lås, indstille klimaanlægget før køreturen og overvåge brændstofniveau. Og specielt brugbart med 
RX Plug-in er batteriniveauet og planlægning af opladning.
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1 Tahara-trim er standard på Comfort
2 Smooth Leather er standard på Executive
3 Semi-Aniline Leather er standard på Luxury. 
4 F SPORT Leather er standard på F SPORT Performance
5 Black Hologram er standard på Comfort og Executive. Dark Bamboo eller Ash Sumi Black interiør-indlæg er valgfrit på Luxury. F Aluminium er standard på F SPORT Performance.

1 Fås kun til RX500h Performance Hybrid
2 Fås ikke til RX500h Performance Hybrid

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

F WHITE | 0831

FARVER/EKSTERIØR 

SONIC WHITE | 0852 SONIC PLATINUM | 1L2

SONIC GREY | 1L1

MORELLO RED | 3R12

DEEP BLUE | 8X52

SONIC TITANIUM | 1J72

SONIC COPPER | 4Y5

SAPPHIRE BLUE | 8X11

GRAPHITE BLACK | 223

TERRANE KHAKI | 6X42

F SPORT INLAY5

F AluminiumAsh Sumi Black Dark Bamboo

INLAYS5

Black Hologram

Dark Sepia

Dark Sepia Ammonite Sand

TAHARA TRIM1

FARVER/INTERIØR 

SMOOTH LEATHER2

Black Ammonite Sand Black

SEMI-ANILINE LEATHER3

Black Dark Rose

F SPORT LEATHER4

Black

Hazel

Ammonite Sand
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1 Kombineret benzin- og elmotor.     
2 Alle værdier er foreløbige og kan ændre sig inden endelig bekræftelse. 
3 Trækkapacitet omfatter ikke anhængertræk eller andet trækudstyr som standard. 

Alle angivne tal er foreløbige og kan ændres uden varsel. Bemærk venligst: Yderligere teknisk data, inklusiv eventuelle opdateringer, kan findes på  www.lexus.eu

MOTOR RX 450h+ RX 500h 

Kapacitet (cm3) 2487 2393

Cylindre 4-cylindre på række

ELEKTRISK MOTOR

Type AC synkron, permanent magnet AC synkron, permanent magnet

KRAFTOVERFØRSEL

Type Electronic-Continuously Variable 
Transmission 

6-trins automatisk

Drive E-FOUR DIRECT4

SAMLET SYSTEMYDELSE1

Maksimal samlet ydelse (DIN hp) 371

Maksimal samlet ydelse (kW) 225 273

OPLADNING

Batteritype Lithium ion Bi-polar nickel–metal hydrid

Batterikapacitet (kWh) 18,1
Maximum opladningskraft AC (kW) 3,7 —
Opladningstid AC (t) ved 16A, 3,7 kW 5:00 —

PRÆSTATIONER

Maks. hastighed (km/t) 200 210

BRÆNDSTOFFORBRUG OG UDLEDNING

Brændstofforbrug v. blandet kørsel (pr. km) 90,9 11,7 - 12,3

25 182 - 184

EV RÆKKEVIDDE2 (km)

Kombineret 67 - 68 —

UDLEDNING STANDARD2

Euro Class EURO 6d med OBD EURO 6d med OBD

Benzintank kapacitet (l) 55 65

Anhængertrækskapacitet, uden bremse (kg) 750 750

Anhængertrækskapacitet, med bremse (kg) 2000 2000

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 185.000 km.

306

CO2-Udledning v. blandet kørsel (g/km) 

KAPACITET3

279@6000 

Acceleration 0-100 km/t (sek) 7.0 5,9

—

Maks. EV hastighed (km/t) 135 —

Maks. hestekræfter (DIN hk@rpm)

Maks. power (kW@rpm)

Maks. drejningsmoment

—

—

—

L4 / 16

205@6000 

430@1700-3600 



2023 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. 
Læs mere på www.lexus.dk. 

* Lexus Europe er en afdeling af Toyota Motor Europe NV/SA.
Trykt i Danmark, februar 2023

UDFORSK MERE ONLINE
Tag dig tid til at udforske, hvilken udstyrsklasse der passer bedst til din livsstil, og lær om vores service- og finansieringsmuligheder. Tilmeld 
dig vores nyhedsbrev eller reservér din RX 450h+ eller RX 500h nu ved at kontakte os her: 

www.lexus.dk/kontakt-os

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



