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ÉLJE ÁT AZ IZGALMAKAT!

FELVILLANYOZÓ 
SZEMÉLYISÉG

EGY TISZTÁN ELEKTROMOS LEXUS, AMELY 
KÜLÖNLEGES VEZETÉSI ÉLMÉNYT ÉS SZEMET 

GYÖNYÖRKÖDTETŐ LÁTVÁNYT KÍNÁL.

Látványos megjelenésével az első dedikált, elektromos platformra fejlesztett 
akkumulátoros, elektromos hajtású Lexus azonnal kitűnik a modern prémium 
SUV modellek tömegéből. Az RZ kialakítása dinamikus és elegáns, amelyet 
még inkább kihangsúlyoz a kéttónusú fényezés lehetősége.

SEMMIHEZ SEM HASONLÍTHATÓ ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY
Az új RZ kormánya mögött személyre szabott vezetési élményben lehet 
része. Az alacsony súlypont és az áttörést jelentő DIRECT4 elektromos 
összkerékhajtás lélegzetelállító gyorsulást, precíz irányíthatóságot és 
kiegyensúlyozott fékezési teljesítményt nyújt. A hajtás kiemelkedően kifinomult 
és könnyed, miközben teljes mértékben visszatükrözi a Lexus tervezőinek, 
mérnökeinek és ‘Takumi’ mestereinek a fáradozását, akik a ‘Lexus Driving 
Signature’ név által összefoglalt vezetési élmény megalkotását tűzték ki 
célul. Itt igazán különleges élményekben lehet része.

ONE MOTION GRIP’:  
VILÁGELSŐ MEGOLDÁS A KORMÁNYZÁSBAN

A Lexus ‘One Motion Grip’ technológiája is igazi különlegességet jelent, 
amely az RZ-ben debütál opcióként. A yoke kialakítású kormánykerék és 
a ‘steer-by-wire’ technológia első sorozatgyártású kombinációjaként a 
hagyományos kormánykerék helyett egy különösen fejlett rendszert találunk. 
A One Motion Grip használata során nincs szükség a kormány átfogására 
kanyarodáskor, így minden eddiginél nagyobb vezetési élményt nyújt.

KÜLÖNLEGES HAJTÁSLÁNC
Nemcsak a városi forgalomban, de a szerpentineken is otthon érzi magát. 
A DIRECT4 összehangoltan használja a 150 kW-os első és a 80 kW-os 
hátsó e-Axle elektromotorok teljesítményét, folyamatosan igény szerint 
változtatva az erő elosztását. A vezetési élmény annyira lenyűgöző, hogy 
szinte el is felejtük, hogy milyen praktikus autóval van dolgunk. A 400 km* 
feletti hatótáv mellett a gyorstöltés 0-ról 80 százalékra alig több mint 30 
perc - a kategóriaelső akkumulátor-hatékonyság és a kimagasló megtakarítás 
pedig alacsony fogyasztást tesz lehetővé.

A kormány mögött ülve viszont az RZ sokkal többet jelent puszta számoknál 
- átélheti a Lexus Electrified koncepciót.

* WLTP kombinált ciklus

“Nem elektromos autót építettünk, hanem igazi Lexust.”

TAKASHI WATANABE
A LEXUS VEZETŐ MÉRNÖKE
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MŰVÉSZET ÉS 
KÉZMŰVESSÉG

AZ RZ MODERN KÜLSŐ FORMÁI MÖGÖTT A TAKUMI 
MESTEREK KÉZMŰVES TUDÁSA REJLIK.

Az RZ 450e prémium SUV belső tere betekintést nyújt a jövőbe. Az egyedi, új ‘IN-EI’ megvilágítás 
a változó fény lenyűgöző hatását közvetíti. Végigvezeti a tekintetet a modern Tazuna műszerfal-
kialakításon, amely esztétikus, mégis látványos, műszerei pedig a vezető látóterében helyezkednek 
el. A vegán anyagokból készült belső tér hasított bőr hatású ülései pedig tovább fokozzák a luxus 
hangulatát.

LUXUS, EMBERI ÉRTÉKEKKEL
A modern hatás mellett jó érzés az ember keze nyomával találkozni. A belső tér minden 
négyzetcentiméterét meghatározó kimagasló minőség a messze földről híres ‘Takumi’ kézműves 
mestereink érdeme. Mindez a kézzel varrott yoke kormánykeréken is jól érezhető, amely szimbólumként 
egyesíti a modern korszakot a többezeréves japán kézművesség hagyományaival.

MINDEN IGÉNYNEK ELEGET TESZ
Az RZ esetében a kényelem többet jelent a finom kárpitoknál és a látványos betéteknél. Az 
Omotenashi ősi japán filozófiának megfelelően a középpontban a vendég igényei állnak. Mindez olyan 
megoldásokban tükröződik vissza, mint a panoráma üvegtető, amely elektromosan elsötétíthető - így az 
árnyékoló már nem szükséges, ami növeli a fejteret. Ugyanez megfigyelhető a hősugárzók jelenlétén 
is, amelyek úgy tartják kellemesen a belső tér hőmérsékletét, hogy közben áramot takarítanak meg.

A kényelem végigkíséri Önt az útján, emlékeztetve a Lexus Motomachi gyárában dolgozó kézműves 
szakembereinek tudására, akik aprólékosan megtervezték az RZ minden egyes négyzetcentiméterét 
az élmények jegyében.

“A célunk az volt, hogy megalkossuk a világ legkényelmesebb autóját.“

A LUXUS ÉRZÉSE
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DIGITÁLIS  
ÁTALAKULÁS

AZ RZ SZÁMOS TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSA 
BIZTONSÁGOSABBÁ ÉS KÉNYELMESEBBÉ TESZI AZ ÉLETET.

Az új RZ gazdag biztonsági és kapcsolódási technológiája minden elvárhatót teljesít, sőt, annál 
sokkal többet is. A legújabb generációs Lexus Safety System+ intelligens megoldásai olyan védelmet 
nyújtanak.

Például a Lexus kínálatában először megjelenő proaktív vezetéstámogató rendszer akadály-előrejelző, 
lassítási és kormányzási asszisztenssel segít még biztonságosabbá tenni az utazásait. Eközben, ha az 
éberség figyelő úgy ítéli meg, hogy Ön álmos, vagy zavarodottan viselkedik, jelzésekkel figyelmezteti 
Önt, de akár lassításra vagy teljes megállásra is képes, ha szükséges. Ez az ütközést megelőző 
rendszer egyik újdonsága, amely éjszaka is képes felismerni a kerékpárosokat és a gyalogosokat, 
nappal pedig már a motorosokat is. A digitális panorámamonitor által nyújtott kényelmet és biztonságot 
is nagyra fogja értékelni, hiszen a legszűkebb helyeken is segít a manőverezésben.

A LEGÚJABB MULTIMÉDIA RENDSZER
A belső térben különösen nagyméretű, 14“-os érintőképernyő jelenti az izgalmas multimédiás és 
kapcsolódási lehetőségek központi elemét. A kijelző tökéletesen megjeleníti az okostelefonos 
alkalmazásokat. A gyors és intuitív Lexus Link Multimedia révén az RZ-ben még kényelmesebb 
az intelligens beszédfelismerés irányítása, amely képes magyar nyelven is teljesíteni a természetes 
beszédparancsokat.

LEXUS LINK
A Lexus Link alkalmazás még inkább segít kihasználni az RZ-ben rejlő lehetőségeket. Amellett, hogy 
például ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét az okostelefonján, a Lexus Link csatlakoztatott 
szolgáltatásaival távolról vezérelheti a klímaberendezést, biztosítva, hogy az RZ belső tere optimális 
hőmérsékletű legyen az induláskor. Az úti célját elérve pedig a Távirányítású parkolás* szolgáltatás 
a járművön kívülről segíti leparkolni az RZ-t, az okostelefonja segítségével.

*Mobiltelefonos applikáción keresztül irányítható opcionális funkció, amely egy későbbi központi szoftverfrissítés folyamán válik elérhetővé

LEGYEN KAPCSOLATBAN!
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SZÍNEK  |  KÜLSŐ

KRISTÁLYFEHÉR | 085 ACÉLSZÜRKE | 1L1 PLATINA | 1L2

GRAFIT FEKETE | 223 ROZÉBARNA | 4Y5 ÉTER | 8Z2

ROZÉBARNA / GRAFIT FEKETE | 2YF ÉTER / GRAFIT FEKETE | 2YG ACÉLSZÜRKE / GRAFIT FEKETE | 2YH

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomtatásból eredő okok miatt a tényleges színek eltérhetnek az illusztrációtól.
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SZÍNEK  |  BELSŐ TÉR

ULTRASUEDE

SZÖVET

TAHARA

Helyi Lexus hivatalos márkakereskedője örömmel segít Önnek a továbbiakban.

MogyoróbarnaKagylóezüst Viharszürke

Kagylóezüst

MogyoróbarnaKagylóezüst Viharszürke
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MŰSZAKI ADATOK

1 Kombinált elektromotorok.
2  Az elektromos hatótáv és az elektromos áramfogyasztási értékek mérése ellenőrzött környezetben történt egy gyártásból érkező, reprezentatív modellel, az új WLTP európai szabályozás (EC 2017/1151 és módosításai) előírásainak 

megfelelően. Az egyes járműkonfigurációk esetében előfordulhat, hogy az elektromos hatótáv és az elektromos áramfogyasztási értékek a megrendelt opcionális felszereltség alapján kalkuláltak. Az Ön járművének elektromos hatótávja 
és az elektromos áramfogyasztása eltérhet a mért vagy kalkulált értékektől, mivel ezt a vezetési stílus és más tényezők (például útviszonyok, forgalom, jármű állapota, abroncsnyomás, terheltség, utazók száma, stb.) befolyásolhatják. 
További információ a WLTP tesztmetódussal kapcsolatban: www.lexus.eu/wltp#nedc

3 A csomagtartó méretét a VDA metódus szerint mérték. Az értékbe beleszámít a csomagtér-padló alatti maximális tárolóhely is. A csomagtér-padló alatti tárolóhely mérete különböző lehet bizonyos országokban.
4 A vontatási kapacitás nem foglalja magában a vonóhorgot vagy egyéb vontatási felszerelést.

Kérjük, vegye figyelembe: az itt szereplő értékek célértékek. Minden érték előzetes és előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat. További műszaki adatok és információk találhatók a Lexus honlapján: www.lexus.hu

ELEKTROMOS HAJTÁSLÁNC RZ 450e

Motor típusa Állandó mágneses szinkron motor
Maximális teljesítmény (LE) elöl/hátul 204 / 109
Maximális teljesítmény (kW) elöl/hátul 150 / 80
Maximális nyomaték (Nm) 435
Váltó Fokozatmentes automata váltó
Hajtáslánc DIRECT 4

TELJES RENDSZERTELJESÍTMÉNY

Összteljesítmény (LE) 313
Összteljesítmény (kW) 230

TÖLTÉS1

Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor kapacitása (kWh) 71.4
Maximális töltési teljesítmény AC (kW) 11
0 - 80% töltési idő AC (óra:perc) 07:00
Maximális töltési teljesítmény DC (kW) 150
0 - 80% töltési idő DC (óra:perc) 00:30

MENETTELJESÍTMÉNYEK

Végsebesség (km/h) 160
Gyorsulás 0-100 km/h (s) 5.6

HATÓTÁV2 (km)

Kombinált > 400

ÁRAMFOGYASZTÁS (kWh/100 km)

Kombinált < 18

CO2 KIBOCSÁTÁS2 (g/km)

Kombinált 0

TÖMEG (kg)

Jármű tömege 2296

MÉRETEK

Csomagtartó térfogata – ülések alaphelyzetben, kalaptartóig pakolva3 (l) n/a
Csomagtartó térfogata – ülések alaphelyzetben, tetőig pakolva3 (l) n/a
Max. fékezetlen vontatási kapacitás4 (kg) 750
Max. fékezett vontatási kapacitás4 (kg) 750

MÉRETEK

Hosszúság (mm) 4805
Szélesség (mm) 1898
Magasság (mm) 1635



ÉREZZE A TÖRŐDÉST!

LEGYEN A 
VENDÉGÜNK

AZ ÜGYFELEK KEZELÉSÉNEK MIKÉNTJE AZ 
ŐSI JAPÁN VENDÉGSZERET FILOZÓFIÁJÁN 

ALAPUL

A japán ‘vendégszeretet és udvarias kiszolgálás’ megfelelőjeként az 
Omotenashi többről szól, mint a szolgáltatás tökéletessége; ez egy ősi 
koncepció, amelynek középpontjában a másik fél igényei állnak, már 
azelőtt, hogy azok egyáltalán felmerülnének. Az Omotenashi filozófia 
szerint tervezzük meg autóinkat a Lexusnál, és ennek megfelelően kezeljük 
Önt, mint Lexus tulajdonost. Szeretnénk, hogy megtisztelve érezze magát 
minden interakciónál, ami közöttünk történik. Szeretnénk, hogy többet 
érezzen, mint ügyfél.

Akár magán, akár cégnévre vásárol, minden alkalommal megtapasztalhatja 
majd az Omotenashit, amikor ellátogat hozzánk. A barátságos alkalmazottak 
a recepción úgy fogadják, mintha csak egy vendég lenne az otthonukban. 
A hívogató atmoszféra és a látványos lounge a frissítőkkel, újságokkal, 
valamint nagysebességű internettel minden igényének eleget tesz. Nyugodtan 
élvezheti a vendégszeretetet, akár munkáját folytatva is, tudva, hogy a Lexus 
szerelői precízen és hatékonyan dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban 
folytathassa utazását.



© 2022 A Lexus Europe* fenntartja a jogot, hogy a műszaki jellemzők és a felszereltség bármely 
részletét előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A felszereltség és a műszaki jellemzők a helyi 
igények és előírások függvényében is változhatnak. A Magyarországon érvényes változatokról a 
hivatalos Lexus Márkakereskedések adnak tájékoztatást.

Figyelem: a katalógusban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon 
kapható modellektől és azok felszereltségétől. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé 
eltérhetnek a fényezés valóságos színétől.

További információkért látogasson el a www.lexus.hu-ra.

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy 
járműveink egész élettartamuk alatt - a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a 
mindennapi használatig - minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel 
nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.

* A Lexus Europe a Toyota Motor Europe NV/SA csoport tagja.

A nyomtatás Európában készült 2022 májusában

FEDEZZEN FEL MÉG TÖBBET ONLINE!
Fedezzen fel még többet az új RZ 450e-vel kapcsolatban vagy akár foglalja le autóját! Tudja meg, hogy melyik felszereltségi szint a legmegfelelőbb 
az életstílusához, ismerje meg világszínvonalú szolgáltatásainkat és finanszírozási lehetőségeinket, illetve iratkozzon fel hírlevelünkre!

http://www.lexus.hu/rz


