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ABS (protiblokovací systém brzd) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) 
TRC (protiprokluzový systém)
VSC (řízení stability vozidla) 
BA (brzdový asistent)
TPWS (systém sledování tlaku v pneumatikách) 
VDIM (integrované řízení dynamiky vozidla)
AVS (přizpůsobivé zavěšení s proměnnými vlastnostmi)
ECB (elektronicky řízený brzdový systém)
VGRS (řízení s variabilním převodem)
Airbagy:  
– čelní airbagy pro řidiče a předního spolujezdce s dvoufázovým systémem  
– vypínatelný airbag předního spolujezdce 
– boční airbagy pro řidiče a předního spolujezdce  
– přední a zadní hlavové airbagy  
– kolenní airbagy pro řidiče a předního spolujezdce
Alarm s dvojitým zámkem dveří „Double Lock”
Bezpečná karoserie pohlcující energii nárazu
Ochrana proti bočnímu nárazu, s přídavnými materiály pohlcujícími energii v A-, B- a C-sloupcích a ve dveřích
Sloupek řízení pohlcující energii nárazu
WIL u předních sedadel (systém na ochranu krční páteře)
Bezpečnostní pásy:  
–  přední 3bodové bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači tahu, výškově nastavitelné
– zadní 3bodové bezpečnostní pásy (3x), s upevněním dětské sedačky na vnějších sedadlech
– optický a akustický výstražný systém při nepřipoutání řidiče a předního spolujezdce
Uchycení dětské sedačky ISOFIX s horním upevňovacím bodem na zadních vnějších sedadlech
Opěrky hlavy:  
– přední s nastavitelnou výškou a sklonem
– zadní s nastavitelnou výškou a sklonem na vnějších sedadlech, s nastavitelnou výškou na prostředním sedadle  
Dětská pojistka v zadních dveřích  
Přední mlhovky 
Xenonové světlomety:
– s automatickým zapínáním a vypínáním pomocí světelného senzoru
– s dynamickou regulací sklonu světel
– s ostřikovači světlometů integrovanými v nárazníku
I-AFS (adaptivní přední světlomety)     
Systém  bezklíčového nastupování a startování „Smart Entry and Start”  
Upínací kroužky pro zajištění zavazadel v zavazadlovém prostoru  

�7” desetipaprsková kola z lehkých slitin s pneumatikami ��5/50 R�7
�8” pětipaprsková kola z lehkých slitin s pneumatikami �45/40 R�8
Brzdová a zadní světla z LED diod
Systém osvětlení vstupu pomocí LED diod
Vnější zpětná zrcátka:  
– samostmívací   
– elektricky ovládaná a vyhřívaná  
– s povrchem odpuzujícím vodu  
Přední boční okna s povrchem odpuzujícím vodu  

STANDARDNÍ VÝBAVA 
Bezpečnost a zabezpečení

Vybavení exteriéru

 GS 300 GS 430 GS 450h
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Vrstvené bezpečnostní čelní sklo
Čelní a boční bezpečnostní skla s tepelnou izolací, tónovaná, 
se zvýšeným ochranným účinkem proti ultrafialovému a infračervenému záření
Stěrače čelního skla:
– s dvěma rychlostními stupni
– s vyhřívaným místem uložení stěračů
– s cyklovačem a automatikou „stírání – ostřik” a funkcí dodatečného setření
 

6stupňová automatická  převodovka 
Elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelným převodovým poměrem E-CVT
Sedadla s látkovými potahy
Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a předního spolujezdce
Tempomat 
Audiosystém:
– tuner FM/AM s RDS
– CD přehrávač s měničem na 6 disků
– �0 reproduktorů 
Automatická klimatizace:  
– oddělené ovládání pro řidiče a spolujezdce  
– aktivní pylový filtr  
– automatická vnitřní cirkulace vzduchu
Volant:  
– tříramenný ve sportovním designu      
– elektricky nastavitelný ve dvou osách
– potažený kůží
– v kombinaci dřevo/kůže 
– s vestavěným ovládáním audiosystému, telefonu, multifunkčního displeje a tempomatu
Palubní počítač
Multifunkční 7” dotyková obrazovka
Připojení mobilního telefonu pomocí technologie Bluetooth®

Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko 
Ukazatel vnější teploty
Startovací tlačítko systému „Smart Entry and Start“ 
Optitronové měřicí přístroje 
EPS (elektrický posilovač řízení)
Elektricky ovládaná okna
Elektricky ovládaná zadní sluneční clona s automatickým vysouváním a spouštěním
Středová konzola vpředu s vestavěnými odkládacími přihrádkami
Zadní střední loketní opěrka, sklopná 
Přední sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky
Úložné prostory:
– výklopné odkládací přihrádky v předních dveřích   
– odkládací kapsy na zádi předních sedadel
Držáky nápojů, vpředu ve středové konzole, vzadu integrované ve střední loketní opěrce  
Obložení interiéru dřevem

Vybavení exteriéru

Vybavení interiéru

s - obsaženo ve standardní výbavě
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CENÍK GS 300
Cena v Kč (vč.  DPH)

    Standardní výbava  �.�99.000,-

Volitelná výbava

Paket Executive (navíc ke standardní výbavě) 
Dešťový senzor
Parkovací asistent
Sedadla s potahy z perforované kůže
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla 
Paměť nastavení předních sedadel, vnějších zpětných zrcátek a volantu
Zadní boční airbagy
Elektricky ovládaná zadní sluneční clona s automatickým vysouváním a spouštěním �65.000,-

Paket Luxury (lze pouze navíc k paketu Executive)
Navigační a informační systém
– Navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění)
– Parkovací kamera
– Hlasové ovládání (navigace–audiosystém–klimatizace–telefon) 
Prémiový audiosystém Mark Levinson® se �4 reproduktory
Zadní spoiler
Volant a hlavice řadicí páky v dřevěném provedení �75.000,-
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Volitelná výbava

Paket Navigační a informační systém (standardně v paketu Luxury)
Navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění) 
Parkovací kamera 
Hlasové ovládání (navigace–audiosystém–klimatizace–telefon) 90.000,-

Paket Kožená sedadla (standardně v paketu Executive i Luxury)
Sedadla s potahy z perforované kůže
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla
Paměť nastavení předních sedadel, vnějších zpětných zrcátek a volantu �00.000,-

Elektricky ovládané střešní okno 
(pouze v kombinaci s paketem Navigační a informační systém) 30.000,-

18“ pětipaprsková kola z lehkých slitin s pneumatikami 245/40 R18 
(pouze pro paket Executive, standardně v paketu Luxury) �5.000,-

Metalický lak 30.000,-
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CENÍK GS 430
    Standardní výbava �.644.000,-  

Volitelná výbava

Paket Executive (navíc ke standardní výbavě) 
Dešťový senzor
Parkovací asistent
Sedadla s potahy z perforované kůže
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla 
Paměť nastavení předních sedadel, vnějších zpětných zrcátek a volantu
Zadní boční airbagy
Zadní spoiler
Elektricky ovládaná zadní sluneční clona s automatickým vysouváním a spouštěním �50.000,-

Paket Luxury (lze pouze navíc k paketu Executive)
Navigační a informační systém
– Navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění)
– Parkovací kamera
– Hlasové ovládání (navigace–audiosystém–klimatizace–telefon) 
Prémiový audiosystém Mark Levinson® se �4 reproduktory �40.000,-

Paket Navigační a informační systém (standardně v Paketu Luxury)
Navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění)
Parkovací kamera 
Hlasové ovládání (navigace–audiosystém–klimatizace–telefon) 90.000,-

Elektricky ovládané střešní okno 
(pouze v kombinaci s paketem Navigační a informační systém)  30.000,-

Metalický lak 30.000,-

Cena v Kč (vč.  DPH)
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CENÍK GS 450h
    Standardní výbava �.679.000,-  

Volitelná výbava

Paket Executive (navíc ke standardní výbavě) 
Dešťový senzor
Parkovací asistent
Sedadla s potahy z perforované kůže
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla 
Paměť nastavení předních sedadel, vnějších zpětných zrcátek a volantu
Zadní boční airbagy
Zadní spoiler �45.000,-

Paket Multimediální a navigační systém
Navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění)
Parkovací kamera 
Hlasové ovládání (navigace–audiosystém–klimatizace-telefon) 
Prémiový audiosystém Mark Levinson® se �4 reproduktory
Měnič na 6 disků DVD (audio/video/MP3-WMA) s digitálním prostorovým ozvučením 5.� �30.000,-

Elektricky ovládané střešní okno 
(pouze v kombinaci s paketem Multimediální a navigační systém)  30.000,-

Volant a hlavice řadicí páky v dřevěném provedení
(pouze v kombinaci s paketem Executive) �5.000,-

Metalický lak 30.000,-

Cena v Kč (vč.  DPH)
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TECHNICKÝ LEXIKON
Hlavním účelem ABS je zaručit stabilitu vozidla při brzdění nezávisle na stavu vozovky. To se děje cíleným, optimálním přizpůsobením brzdového tlaku 
na brzdové válce kol při brzdění v nebezpečných situacích. Tím se zabrání zablokování kol. Směrová stabilita a ovladatelnost vozidla zůstávají zachovány. 
Systém ABS se skládá ze čtyř senzorů snímajících otáčky kol, výkonného členu a řídicí jednotky ABS. Ta dostává neustále signály ze čtyř senzorů otáček 
a z těchto údajů vypočítává rychlost otáčení každého kola. Při sešlápnutém brzdovém pedálu stoupá tlak v brzdovém válci každého kola a počet otáček 
kola klesá. Jakmile má kolo snahu se zablokovat, dá řídicí jednotka pokyn výkonnému členu, a ten brzdící tlak zreguluje na optimální hodnotu.

  
Systém AVS eviduje dynamické pohyby karoserie, které závisejí na povaze jízdní dráhy a jízdních manévrech. Senzory přitom permanentně 
zachycují každý pohyb vozidla a tlumicí síla tlumičů se pak individuálně nastavuje s počítačovou podporou. Při běžné jízdě v městském 
provozu dává AVS přednost komfortu jízdy volbou menší tlumicí síly. Při vyšších rychlostech, tvrdém brzdění, náhlých pohybech řízení 
nebo podle povahy jízdní dráhy se zvolí vhodná úroveň tlumení, aby byla zaručena stabilní poloha na silnici. Navíc jsou k dispozici režimy 
„Normal“ a „Sport“. Ve srovnání s režimem „Normal“ používá režim „Sport“ častěji větší sílu tlumení, aby se dosáhlo ještě lepší dynamiky 
a stability. Systém AVS zajišťuje bezpečné a dynamické jízdní vlastnosti s ohledem na komfort jízdy tím, že sílu tlumení řídí v závislosti na 
jízdních manévrech a povaze jízdní dráhy.

Brzdový asistent je elektronicky řízený systém integrovaný do systému ABS. Při brzdění v případě nebezpečí není každý řidič schopen se rozhodnout 
pro dostatečně intenzivní sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdový asistent rozpozná nouzové brzdění podle rychlosti a síly sešlápnutí brzdového pedálu, 
a je-li to nutné, zvýší tlak v brzdové soustavě. Důsledkem toho může být podstatné zkrácení brzdné dráhy v nebezpečných situacích.

Technologie Bluetooth® umožňuje telefonování během jízdy, aniž by bylo nutné sundat ruce z volantu. Mimoto není nutné upevňovat mobilní telefon do 
speciálního držáku. Bluetooth® je standardizovaný bezdrátový systém přenášení dat, který pracuje ve frekvenčním pásmu �,4 GHz a je integrován do 
telefonů mnoha výrobci. Bluetooth® ve voze Lexus GS se skládá ze softwaru uloženého v multifunkční dotykové obrazovce a z odpovídajícího menu 
pro rozšíření funkcí telefonu, jako je rychlá volba nebo adresář. K tomu příslušející spínač funkcí na volantu a externí mikrofon rozšiřují komfort a bez-
pečnou manipulaci. Je-li registrovaný mobilní telefon s aktivní funkcí Bluetooth® umístěn ve vnitřním prostoru vozidla, např. v kapsičce košile, aktivuje se 
funkce hands-free automaticky.

Vačkové hřídele sacích a výfukových ventilů jsou uspořádány podle principu DOHC (dvě vačkové hřídele v hlavě válců). Úkolem vačkových hřídelí je 
ovládání sacích a výfukových ventilů v zadaném pořadí. Poháněny jsou rozvodovým řetězem, čímž se dosahuje klidného chodu a odolnosti proti opo-
třebení. Pro zlepšení stupně plnění válců přizpůsobuje duální proměnné časování ventilů s inteligencí úhly otevření a zavření sacích i výfukových ventilů 
kontinuálně podmínkám jízdy. Řídicí jednotka motoru přitom vypočítává optimální časování ventilů na základě otáček motoru, množství nasávaného 
vzduchu, polohy škrticí klapky a teploty chladicí kapaliny. Řídicí jednotka motoru potom magnetickým ventilem ovládá hydraulický tlak v přestavovacím 
prvku vačkové hřídele, což vyvolá změnu polohy vačkových hřídelí vůči klikové hřídeli.  Ve výsledku systém zaručuje optimální stupeň plnění, nižší 
spotřebu, vysoký výstupní výkon a nízké hodnoty emisí.

Při silném brzdění jsou v důsledku dynamického přesunutí hmotnosti vozidla zvláště odlehčována zadní kola. Systém EBD rozděluje brzdnou sílu 
individuálně na jednotlivá kola. Tím je garantován téměř ideální brzdicí účinek zvláště při brzdění v zatáčkách a zlepšuje se stabilita vozidla. Systém EBD 
doplňuje systém ABS a společně pak zabraňují zablokování kol a umožňují řidiči vyhnout se překážce i při prudkém brzdění.

ABS – protiblokovací systém brzd

AVS – přizpůsobivé zavěšení s proměnnými vlastnostmi (GS 430, GS 450h)

BA – brzdový asistent 

Bluetooth® 

Duální VVT-i (GS 300, GS 450h)

EBD – elektronická distribuce brzdné síly 
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Systém ECB zlepšuje bezpečnost, zvyšuje účinnost brzdového systému. Například i tím, že předvídá situaci a v okamžiku, kdy řidič sejme nohu z pedálu 
plynu, samočinně uvede brzdy do pohotovostního stavu tím, že brzdové obložení přisune co nejblíže ke kotoučům brzd, aby se v případě sešlápnutí 
brzdového pedálu dosáhlo co nejrychlejší odezvy. Systém u modelu GS 450h také přispívá k regeneraci brzdné energie pro dobíjení akumulátoru, jenž je 
součástí systému hybridního pohonu. Pro činnost systému se využívá kombinace hydraulické brzdné síly a regenerativní síly vznikající při zpomalování/brz-
dění v elektromotoru. Funkce ovládající hydraulický tlak vyrovnává celkovou brzdnou sílu mezi tu, která je dodávána hydraulickým systémem a elektromo-
torem. Kromě toho při současném zachování stability vozidla systém ECB upřednostňuje, kdykoli je to možné, rozdělení brzdné síly ve prospěch zadních 
kol, aby se snížilo zatížení hydraulického systému a současně optimalizovalo nabíjení akumulátoru hybridního systému Lexus Hybrid Drive.

Systém E-CVT je zkonstruován tak, aby se při jízdě co nejefektivněji využilo nekonečných možností kombinace vzájemného poměru otáček zážehové-
ho a elektrického motoru. Toho se dosáhne kombinováním planetových soukolí s klasickým diferenciálem. Výsledkem je plynulá akcelerace a optimální 
účinnost za všech okolností. Systém v modelu GS 450h je navíc vybaven sekvenčním režimem řazení, který vytváří podobný efekt jako podřazování             
u samočinné převodovky. Mimoto systém E-CVT umožňuje volbu mezi třemi různými jízdními styly: „Normal” pro optimální vyváženost výkonu              
a trakční síly, „Power” pro dynamický sportovní zážitek a „Snow” pro omezení prokluzu kol na kluzké vozovce.

Elektrický posilovač řízení podporuje řidiče dodatečnou silou působící na řízení prostřednictvím elektromotoru. Potřebná síla pro podporu řízení je 
určována pomocí řídicí jednotky a vychází z rychlosti jízdy, otáček motoru a krouticího momentu otáčení volantu. Řídicí síla vyvinutá řidičem je hlavní 
vztažná veličina a je zjišťována za pomoci dvou úhlových čidel. V závislosti na zjištěných údajích řídicí jednotka určuje výkon elektromotoru tak, aby 
bylo dosaženo optimální asistence řízení. Proti dřívějším hydraulickým systémům je elektrický posilovač řízení nenáročný na údržbu, protože odpadá 
čerpadlo, potrubí a olej pro hydraulický tlak. Mimo to tento systém přispívá k úspoře paliva, protože spotřebovává energii pouze tehdy, kdy k posilování 
skutečně dochází.

Adaptivní systém předních světel I-AFS zajišťuje kontrolované navádění tlumeného světla při jízdě v zatáčkách. K tomu účelu vypočítává I-AFS vhodný 
úhel vychýlení obou světlometů tlumených světel, přičemž bere v úvahu úhel natočení kol a rychlost vozidla. Potom jsou aktivovány servomotory, které 
směr světla optimálně přizpůsobí jízdní situaci. Světlomety dříve osvětlí vnitřní oblast zatáčky, a tím mohou být zavčas zjištěna možná nebezpečí.

Systém ISOFIX slouží k bezpečnému a komfortnímu upevnění dvou dětských sedaček na zadní sedadla. Odpadá zdlouhavé upevňování pomocí bezpečnostních 
pásů. Dětské sedačky jsou spojeny s karoserií vysoce pevnými kovovými držáky pomocí zástrčkového systému s jednoduchou obsluhou. Dodatečný horní upevňo-
vací bod poskytuje dětské sedačce navíc další stabilitu. ISOFIX systém zamezuje překlopení a sklouznutí sedačky při nárazu a zaručuje dětem optimální ochranu.

Systém pohonu Lexus Hybrid Drive umožňuje modelu GS 450h inteligentně používat energii jak zážehového, tak i elektrického motoru. Při nízkých 
rychlostech je vůz za normálních podmínek poháněn takřka bezhlučným elektrickým motorem. Při plynulé jízdě vyšší rychlostí pracuje pouze zážehový 
motor. Když ale potřebujete opravdu vysoký výkon, máte ho k dispozici daleko více, než byste očekávali – oba motory pracují společně a umožňují vozu 
dosáhnout opravdu mimořádného zrychlení.

ECB – elektronicky řízený brzdový systém (GS 430, GS 450h)

E-CVT – elektronicky řízená převodovka s plynulou změnou převodového poměru a s možností sekvenčního režimu řazení (GS 450h)

EPS – elektrický posilovač řízení

I-AFS – adaptivní přední světlomety

ISOFIX

Lexus Hybrid Drive (GS 450h)

TECHNICKÝ LEXIKON
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Ovládání navigačního systému DVD, audiosystému, klimatizace, parkovacího asistenta a další funkce jsou sloučeny v multifunkčním 7“ displeji (u modelu  GS 450h 
s rozlišením VGA). Velká LCD obrazovka umožňuje jednoduché odečítání informací, obsluha jednotlivých systémů se děje prostřednictvím dotykového displeje. Touto 
obsluhou a důsledně logicky uspořádaným pohybem po menu je možné všechny funkce snadno navolit. Lexus DVD navigační systém s hlasovým naváděním vede 
řidiče podél předem určené trasy rychle a přímo k cíli. Na základě cílových údajů zjišťuje navigační počítač ideální trasu podle informací získaných z vloženého DVD 
a ze satelitem řízeného globálního navigačního systému (GPS). Trasa se zobrazuje na obrazovce na přehledné mapě v různých měřítcích. Řidič navíc obdrží všechny 
nutné pokyny k jízdě akusticky pomocí hlasového navádění v �0 jazycích. Systém umožňuje vyvolat cílené informace, např. o čerpacích stanicích, hotelích, letištích, 
nemocnicích, parkovištích a restauracích. Z bezpečnostních důvodů se manuální obsluha deaktivuje, jakmile se vozidlo rozjede. Aby však přece jen mohly být během 
jízdy vloženy důležité navigační příkazy, disponuje systém hlasovým ovládáním (angličtina, němčina, u modelu GS 450h i francouzština). Jednoduché hlasové příkazy 
mohou vyvolat určité funkce, jako nastavení mapy a měřítka, nové cílové body, objížďky atd. Díky těmto technologickým zdokonalením disponuje systém nejen excelent-
ním vedením po trase, ale také nejvyšším komfortem obsluhy a bezpečnosti.

Parkovací kamera je systém, který ukazuje prostor za vozidlem při couvání. Za tímto účelem je v blízkosti zadní registrační značky zabudována vysoce 
citlivá miniaturní kamera, jejíž záznamy se promítají na multifunkčním displeji. Obrazy jsou promítány zrcadlově, takže zobrazený prostor odpovídá 
obrazu ve vnitřním zpětném zrcátku. Tento exkluzivní parkovací systém je navíc vybaven aktivním počítačově podporovaným naváděním: naváděcí čáry 
na monitoru ukazují, jaké natočení volantu musí řidič zvolit, aby dosáhl určité parkovací polohy. Systém se aktivuje při zařazení zpětného převodového 
stupně. V ten okamžik se zobrazovací displej automaticky přepne na parkovací kameru.

U přímého vstřikování benzinu je palivo vstřikováno vysokým tlakem přímo do válců. Použitím vysokotlaké vstřikovací trysky palivo vstřiknuté vysokou rychlostí 
okamžitě zplynuje. Následně se směs vzduchu a paliva z důvodu zvláštního tvaru spalovacího prostoru vrství, přičemž podíl směsi schopné zážehu se koncentruje 
kolem zapalovací svíčky. Tím se dosahuje stabilního spalování také při velmi chudé směsi. Nasávaný vzduch je potom ochlazován odpařováním přímo vstřiknuté 
palivové směsi a ve spojení se systémem VVT-i se zvyšuje stupeň plnění. To vede ke zvýšenému průběhu točivého momentu v celém rozsahu otáček. Komplexní 
a precizní řízení motoru obstarává řídicí jednotka motoru ECU (Electronic Control Unit). Funkce ECU zahrnují řízení škrticí klapky, řízení vstřikovací trysky, zapalo-
vacího systému a regulaci otáček volnoběhu. Výsledkem je dosažení účinného spalování, vysokého výkonu a vynikajících jízdních vlastností při nízké spotřebě paliva.

Systém využívá jak vstřikovače vedoucí přímo do spalovací komory, tak i vstřikovače v sacím kanále. Spojují se přednosti obou systémů, přičemž se        
v celém rozsahu otáček dosahuje optimální účinnosti a vyššího točivého momentu. Zároveň dochází ke snížení spotřeby paliva a snížení emisí. 

Přístrojová deska je konstruovaná jako optitronový displej. Jedná se o kombinovaný měřicí přístroj s osvětleným pozadím, který se vyznačuje vysokou 
funkčností a jasnými konturami stupnic, což způsobuje lepší čitelnost přístrojů. Mimoto vzniká optický dojem prostorovosti, takže se oči nemusí tolik 
přeostřovat a při změně pohledu mezi přístroji a jízdní dráhou se lépe registrují změny. Speciální světelné diody pro osvětlení ručiček a stupnic mají větší 
kontrast a spolu s tónovaným ochranným sklem zajišťují další přínos pro aktivní bezpečnost jízdy při všech světelných podmínkách.

Se samostmívacími zpětnými zrcátky je podstatně příjemnější a bezpečnější jízda v noci. Zrcátko zabraňující oslnění je vybaveno dvěma světelnými sen-
zory, které měří rozdíl mezi světlem dopadajícím zezadu a okolním světlem vpředu. Pokud dojde při jízdě v noci kvůli světlu reflektorů vzadu jedoucího 
vozidla k velkému rozdílu mezi intenzitou světla, tento systém automaticky redukuje odraz zrcátka.

Navigační systém DVD

Parkovací kamera

Přímé vstřikování benzinu D-4 (GS 300)

Přímé vstřikování benzinu D-4S (GS 450h)

Přístrojová deska  

Samostmívací zpětná zrcátka

TECHNICKÝ LEXIKON
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GS má programovatelný, mikroprocesorem řízený sloupek řízení. Aby mohl být volant stále optimálně přizpůsoben podmínkám jízdy, je pomocí elek-
tromotoru výškově i podélně stavitelný. Pokud si řidič zvolil optimální polohu volantu a sezení, může tyto polohy uložit do paměti a kdykoli znovu vyvolat. 
Elektronika navíc zajišťuje snazší nastupování a vystupování, protože při vypnutém zapalování odklopí volant do nejvyšší polohy a maximálně jej zasune. 
Při aktivaci vozu se volant vrátí do poslední zvolené polohy. Konstrukce sloupku řízení navíc chrání řidiče v případě nárazu tím, že pohlcuje energii – od 
určité síly nárazu se zasune. Sloupek řízení a volant se proto v případě nehody nezatlačí do vnitřního prostoru vozu.

Velkoobjemové boční a hlavové airbagy jsou doplňkem struktury dveří, která pohlcuje nárazovou energii. Tím se v případě nehody zmenšuje energie 
působící na řidiče a spolujezdce.

U dvoufázových čelních airbagů je rychlost aktivace řízena v závislosti na síle čelního nárazu. Pro airbag řidiče jsou k tomu používány referenční údaje 
o poloze sedadla a stav zatížení bezpečnostních pásů. Zjistí-li řídicí jednotka airbagů na základě údajů ze senzorů, že je náraz méně silný než pevně 
stanovená prahová hodnota pro odpovídající polohu sedadla, bude rychlost nafukování airbagů snížena. To se děje rozdílným uvolněním dvou hnacích 
sad v plynovém generátoru airbagů. Jestliže je však stanovená prahová hodnota při čelním nárazu překročena, pak se aktivují obě hnací sady společně. 
Ve svém důsledku vede dvoufázový airbag k vynikajícímu ochrannému účinku, který vychází z intenzity nárazu a individuální polohy sedadla. 

Kolenní airbagy jsou integrální součástí bezpečnostního systému a nacházejí se ve výšce kolen jak na straně řidiče, tak na straně spolujezdce. V případě 
kolize jsou kolenní airbagy aktivovány společně s čelními a bočními airbagy řidiče a spolujezdce. Zatímco hlavní airbagy snižují nárazovou energii 
v oblasti hlavy a prsou, na spodní část těla působí velká dynamická setrvačná síla, tedy silný pohyb vpřed. Při silném nárazu se tělo do jisté míry sesune 
pod bezpečnostní pás, čímž vzniká nebezpečí poranění dolních končetin. Kolenní airbag působí proti této negativní tendenci tím, že kolena v případě 
silného nárazu účinně podepře a zabrání jejich poranění. Zároveň podpoří činnost bezpečnostního pásu.

Pokud se řidič přiblíží k vozu, díky systému Smart Entry and Start je možno dveře odemknout jednoduchým dotykem na vnitřní část kterékoli vnější kliky. 
Systém rozpozná autorizovaný klíč na základě čipu na vzdálenost několika metrů. Lexus GS automaticky přizpůsobí polohu sedadla v souladu s regis-
trovaným identifikačním kódem klíče pro příslušného řidiče. Pokud řidič s inteligentním klíčem nastoupí do vozidla, uvolní se imobilizér a zapalování je 
připraveno ke startu. Řidič nemusí ani sáhnout do kapsy. Pokud vůz opouští, stačí stisknout zamykací tlačítko na vnější klice.

Tato převodovka disponuje inteligentním elektronickým řízením (ECT), které optimalizuje a řídí časové body spínání, překlenutí převodníku, hydraulický 
tlak a točivý moment motoru v závislosti na motorových podmínkách odměřených různými čidly. Tím je dosaženo optimálního řazení bez rázů při všech 
jízdních podmínkách. Mimoto systém ECT umožňuje volbu mezi různými jízdními styly, jako zimní způsob jízdy, normální a sportovní styl. V zimním 
programu „SNOW“ se zmenšuje točivý moment přenášený na poháněná kola, tudíž se snižuje protáčení těchto hnaných kol, což podstatně ulehčuje 
rozjíždění a zrychlování na hladkém nebo kluzkém silničním povrchu. Sportovní program „PWR“ poskytuje dynamický sportovní zážitek. Převodovka 
má i sekvenční řadicí program „S“. Lehkým pohybem řadicí páky dojde k zařazení vyššího nebo nižšího převodového stupně. Tím je dána možnost 
individuální volby převodového stupně a sportovní charakter jízdy je ještě výraznější.

Systém sledování tlaku v pneumatikách informuje řidiče o změně tlaku v jedné nebo několika pneumatikách, což by mohlo způsobit problémy při jízdě. 
Senzory zabudované v každém kole neustále měří tlak v příslušné pneumatice a rádiovým signálem vysílají výsledek měření elektronické kontrolní jednotce 
– ta porovná výsledky měření se standardními hodnotami, a pokud je tlak nižší, aktivuje výstražnou kontrolku. Pokud tlak v pneumatice ještě poklesne, 
kontrolní jednotka přepne výstražnou kontrolku na blikání a navíc se rozezní varovný signál.  Systém přispívá k aktivní bezpečnosti, neboť včas informuje 
o případném poklesu tlaku.

Sloupek řízení

SRS airbagy: boční a hlavové airbagy 

SRS airbagy: dvoufázové čelní airbagy 

SRS airbagy: kolenní airbagy 

Systém bezklíčového nastupování a startování „Smart Entry and Start”

Šestistupňová automatická převodovka (GS 300, GS 430)

TPWS – systém sledování tlaku v pneumatikách

TECHNICKÝ LEXIKON
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Systém TRC zabraňuje protáčení hnaných kol při rychlém rozjezdu nebo při zrychlení na kluzké nebo nezpevněné vozovce. Pomocí senzorů jsou snímány otáč-
ky všech kol a vzájemně porovnávány. Hrozí-li kolu protočení, je točivý moment motoru redukován. Současně následuje na tomto hnaném kole zásah pomocí 
ABS, aby se otáčky kola snížily pod kritickou hodnotu. TRC se tímto stará o optimální stabilitu jízdy při rozjezdu a bezpečné zrychlení na kluzké jízdní dráze.

Systém VDIM získává data z mnoha snímačů strategicky rozmístěných v celém automobilu, včetně otáček kol, tlaku brzdové kapaliny a pohybu karose-
rie vozidla. Podle nich potom aktivuje potřebné stabilizační a bezpečnostní systémy, jako např. ABS, EBD, TRC, VSC a posilovač řízení, čímž dosahuje 
optimální funkčnosti, které by nebylo možné dosáhnout při nezávislé činnosti jednotlivých bezpečnostních systémů.  

GS 430 a GS 450h mají variabilní převod řízení. Systém řídí úhel natočení kol v závislosti na rychlosti jízdy vozu, aby bylo dosaženo lepší řiditelnosti 
a stability vozu při každé rychlosti. Zároveň systém snižuje sílu vynakládanou řidičem na řízení při velmi nízkých rychlostech a mění postupně velikost síly 
potřebnou na řízení při vyšších rychlostech. Podle informací systému VSC, rychlosti jízdy a informací senzorů úhlu natočení kol stanovuje řídicí jednotka 
VGRS vždy optimální převod řízení pro aktuální jízdní situaci a předává je dále kompaktnímu regulačnímu prvku VGRS. Dále je signál předáván 
tlumičům, aby byly účinně tlumeny pohyby karoserie při řízení. Aktivní převod řízení usnadňuje manévrování při parkování i při nízkých rychlostech. 
Současně poskytuje jemný a stabilní pocit řízení při vysokých rychlostech, při provozu ve městě i na točitých horských silnicích.

Systém VSC zajišťuje bezpečné chování vozidla v zatáčkách. V případě nepředvídatelné situace může dojít k přetočení nebo nedotočení vozidla, pak 
zasáhne systém VSC tím, že jednak sníží výkon motoru, vycházející z velikosti tendence k přetočení nebo nedotočení, jednak je kontrolována brzdící 
síla předních nebo zadních brzd tak, aby se vozidlo stabilizovalo.
  

Ergonomicky tvarovaná přední sedadla disponují ochranným systémem WIL proti poranění krční páteře zabudovaným do opěradel. Energii zachycující 
struktura opěradel a opěrek hlavy způsobuje to, že při nárazu zezadu zůstane držení horní části těla a hlavy ve vzájemně optimální poloze. Tím se 
snižuje riziko poranění krční páteře.

U tradičních halogenových žárovek je vlákno žhaveno elektrickým proudem. U HID výbojek (High Intensity Discharge – výbojka s vysokou intenzitou) 
způsobují elektrody ve výbojce naplněné plynem světelný oblouk a světlo vyzařují atomy kovů obsažené ve výbojce. Takto vzniká světelný tok známý 
jako xenonové světlo, které je více než dvakrát větší proti tradičním halogenovým žárovkám a také intenzivnější, což přináší podstatně lepší osvětlení 
jízdní dráhy. Aby nebyli oslňováni řidiči ostatních vozidel, je toto velice intenzivní světlo směrováno pomocí parabolických zrcadel. Toho se dosáhne díky 
automatické regulaci výšky, která zohledňuje jak stav zatížení, tak také dynamický pohyb vozidla. 

TRC – protiprokluzový systém

VDIM – integrované řízení dynamiky vozu

VGRS – řízení s variabilním převodem (GS 430, GS 450h)

VSC – řízení stability vozidla

WIL – systém na ochranu krční páteře (přední sedadla)

Xenonové světlomety

TECHNICKÝ LEXIKON
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor GS 300 GS 430 GS 450h

Typ motoru V6/�4V, přímý vstřik, duální VVT-i V8/3�V, VVT-i V6/�4V, přímý vstřik D-4S, 
duální VVT-i

Zdvihový objem (cm3) � 995 4 �93 3 456
Vrtání x zdvih (mm) 87,5 x 83,0 9�,0 x 8�,5 94,0 x 83,0
Typ paliva Benzin, 95 oktanů nebo více Benzin, 95 oktanů nebo více Benzin, 95 oktanů nebo více
Maximální výkon (k/ot. za min.) �49/6 �00 �83/5 600 �97/6 400
Maximální výkon (kW/ot. za min.) �83/6 �00 �08/5 600 ��8/6 400
Maximální točivý moment (Nm/ot. za min.) 3�0/3 500 4�7/3 500 368/4 800
Kompresní poměr ��,5 : � �0,5 : � ��,8 : �

Elektrické motory
Motor-Generátor � Maximální výkon (kW) �34
 Napětí (V) 650
Motor-Generátor � Maximální výkon (kW) �47
(pohání zadní kola) Napětí (V) 650

Max. točivý moment (Nm) �75
Vysokonapěťový akumulátor (Typ) Nikl-metal hydridový
Maximální výkon systému Lexus Hybrid Drive (kW) �54
Maximální napájecí napětí (V) 650

Převodovka
Pohon zadních kol
Převodovka Automatická, 6 stupňů Automatická, 6 stupňů E-CVT (elektronicky

řízená převodovka s plynule
měnitelným převodovým
poměrem) se sekvenčním
režimem řazení

Převodové poměry �. 3,538 3,�96
�. �,060 �,958
3. �,404 �,348
4. �,000 �,000
5.  0,7�3 0,7�5

 6. 0,58� 0,58�
Zpětný převodový stupeň 3,�68 �,95�

Výkon
Maximální rychlost (km/h) �40 �50 �50
Zrychlení 0–�00 km/h (s) 7,� 6,� 5,9
Koeficient odporu vzduchu (Cx) 0,�7 0,�7 0,�7

Spotřeba paliva 
Město (l/�00 km) �4,4 �6,3 9,�
Mimo město (l/�00 km) 7,� 8,6 7,�
Kombinovaný provoz (l/�00 km) 9,8 ��,4 7,9

Emise CO2

Úroveň emisí Euro IV Euro IV Euro IV
Kombinovaný provoz (g/km) �3� �69 �86
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Řízení GS 300 GS 430 GS 450h
Typ Hřebenové s EPS Hřebenové s EPS Hřebenové s EPS

(elektrický posilovač řízení) (elektrický posilovač řízení) (elektrický posilovač řízení)
Otáčky (mezi úvratěmi volantu) 3,� �,7–3,7 �,7–3,7
Minimální poloměr otáčení – pneumatika (m) 5,� 5,� 5,�

Rozměry
Celková délka (mm) 4 8�5 4 8�5 4 8�5
Celková šířka (mm) � 8�0 � 8�0 � 8�0
Celková výška (mm) � 430 � 430 � 430
Rozvor (mm) � 850 � 850 � 850
Objem zavazadlového prostoru (l) 430 430 �80
Objem palivové nádrže (l) 7� 7� 65

 
Brzdy  

Přední Větrané kotoučové Větrané kotoučové Větrané kotoučové
Zadní Větrané kotoučové Větrané kotoučové Větrané kotoučové 

a regenerativní brzdění

Kola a pneumatiky Standardní výbava
Přední a zadní kola �7“ �8“ �8“ 
Přední a zadní pneumatiky ��5/50 R�7 �45/40 R�8 �45/40 R�8

Paket Executive 
Přední a zadní kola �7“ �8“ �8“ 
Přední a zadní pneumatiky ��5/50 R�7 �45/40 R�8 �45/40 R�8

Paket Luxury  
Přední a zadní kola �8“ �8“ –
Přední a zadní pneumatiky �45/40 R�8 �45/40 R�8 –

Hmotnosti
 Provozní hmotnost vozidla min.– max. (kg) � 695–� 735 � 770–� 8�0 � 940-� 005

Největší technicky přípustná hmotnost
na přední nápravu (kg) � 055 � 055 � 055
na zadní nápravu (kg) � �00 � �00 � �00
celkem (kg) � ��5 � �60 � 355
přívěsu – brzděného (kg) � 000 � 000 � 000
přívěsu – nebrzděného (kg) 750 750 750

Zavěšení  
 AVS (adaptivní zavěšení AVS (adaptivní zavěšení

s proměnnými vlastnostmi) s proměnnými vlastnostmi)
Vpředu Dvojité lichoběžníkové Dvojité lichoběžníkové Dvojité lichoběžníkové
Vzadu Multi-Link Multi-Link Multi-Link
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Lexus Czech & Slovak Republic (divize společnosti 
Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhrazuje právo 
změnit jakýkoliv detail výbavy či ceny. Všechny uvedené 
ceny jsou včetně DPH, platné od �. 6. �006.

Bude nám ctí, pokud pro více informací, objednání 
katalogu i rezervování testovací jízdy navštívíte 
www.lexus.cz.


