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STANDARDNÍ VÝBAVA RX 350
Bezpečnost a zabezpečení

Vybavení exteriéru

ABS (protiblokovací systém brzd) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly)
TRC (protiprokluzový systém)
VSC (řízení stability vozidla) 
BA (brzdový asistent)
Pohon všech kol 
Airbagy:
– čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce (s dvoufázovým systémem)
– boční TAP airbagy (ochrana hrudníku, břicha a pánve pro řidiče a předního spolujezdce)
– přední a zadní hlavové airbagy 
– kolenní airbag pro řidiče
Alarm s dvojitým zámkem dveří „Double Lock”
Bezpečná karoserie pohlcující energii nárazu
Ochrana proti bočnímu nárazu 
Sloupek řízení pohlcující energii nárazu
WIL u předních sedadel (systém na ochranu krční páteře) 
Výškově nastavitelné opěrky hlavy 
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 spolujezdce
Uchycení dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech
Dětská pojistka v zadních dveřích
Přední mlhovky zabudované v nárazníku
Xenonové světlomety:
– s automatickým zapínáním a vypínáním 
– s regulací dosahu světla
– ostřikovače světlometů, integrované v nárazníku
Dálkové centrální zamykání
Upínací kroužky pro zajištění zavazadel v zavazadlovém prostoru
 

18" pětipaprsková kola z lehkých slitin s pneumatikami �35/55 R18
Vnější zpětná zrcátka:
– elektricky ovládaná a sklopná
– vyhřívaná, s vypínací automatikou
– samostmívací 
Vrstvené bezpečnostní čelní sklo
Skla s tepelnou izolací, tónovaná, se zvýšenou ochranou před ultrafialovým a infračerveným zářením
Stěrače čelního skla:
– se dvěma rychlostními stupni
– s vyhřívaným místem uložení stěrače
– s regulovatelným cyklovačem a automatikou „stírání – ostřik”
– dešťový senzor s nastavením citlivosti
Stěrač zadního okna s automatikou „stírání – ostřik” a cyklovačem
Intenzivnější tónování zadních oken
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Vyhřívané zadní okno, s vypínací automatikou
Střešní ližiny
Střešní spoiler

5stupňová automatická převodovka se sekvenčním režimem řazení
Sedadla s látkovými potahy
Elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů u řidiče, 4 směry u spolujezdce)
Zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40, sklopná, podélně posuvná o 1�0 mm 
Bederní podpěra
Tempomat 
Audiosystém:
– tuner FM/AM s RDS
– CD přehrávač na 6 disků
– 8 reproduktorů
Automatická klimatizace:
– oddělené ovládání pro řidiče a spolujezdce
– aktivní pylový filtr
– regulace v závislosti na poloze slunce
Volant:
– tříramenný ve sportovním designu
– výškově nastavitelný 
– potažený kůží 
– s vestavěným ovládáním audiosystému a tempomatu
Palubní počítač
Ukazatel vnější teploty
Optitronové měřicí přístroje 
Elektricky ovládaná okna
Podélně posuvná středová konzola, s vysouvatelnými odkládacími přihrádkami, integrovanými držáky nápojů, 1�V zásuvkou pro připojení  
příslušenství a popelníkem
Střední loketní opěrka vzadu, sklopná, s integrovanými držáky nápojů a odkládací přihrádkou
Sklopné loketní opěrky vpředu
Samostmívací zpětné zrcátko
Přední sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky 
Úložné prostory:
– odkládací přihrádky v předních dveřích
– odkládací kapsy na zádi předních sedadel
– příruční skříňka v palubní desce, uzamykatelná
1�V/1�0W zástrčka v zavazadlovém prostoru
Zapalovač cigaret vpředu
Automaticky zajížděcí kryt zavazadlového prostoru (při otevření zadní kapoty), vyjímatelný
Držáky nápojů, vpředu a vzadu
Opěrka pro nohu řidiče
Hliníkové vlisy

 

Vybavení exteriéru

Vybavení interiéru
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Volitelná výbava

Paket Luxury (navíc ke standardní výbavě)
Kožená sedadla
- sedadla s potahy z perforované kůže
- vyhřívaná přední sedadla
- elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů u řidiče i spolujezdce)
- zadní sedadla dělená v poměru 40 : �0 : 40
Paměť nastavení sedadel, venkovních zrcátek a volantu
I-AFS (adaptivní přední světlomety)
Elektricky nastavitelný volant ve dvou osách (výškově a podélně)
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru 1�5.000,-

CENÍK RX 350
Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (vč.  DPH)

    Standardní výbava 1.434.000,-  

Kožená sedadla
– sedadla s potahy z perforované kůže
– vyhřívaná přední sedadla
– elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů u řidiče i spolujezdce)
– zadní sedadla dělená v poměru 40 : �0 : 40
 (standardně v Paketu Luxury) 65.000,-

1.�05.04�,-

105.04�,-

54.6��,-
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Volitelná výbava

Multimediální a navigační systém:
– 7" dotyková obrazovka
– navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění)
– připojení mobilního telefonu pomocí Bluetooth®

– audiosystém Mark Levinson® s 11 reproduktory
– přehrávač na 6 disků DVD 
– parkovací kamera
– hlasové ovládání (navigace-audiosystém-klimatizace-telefon)
(pouze v kombinaci s koženými sedadly či Paketem Luxury) 130.000,-

Elektricky ovládané střešní okno
Dřevěný volant a hlavice řadicí páky
(pouze pro Paket Luxury v kombinaci s Multimediálním a navigačním systémem) 45.000,-

Nastavitelné pneumatické tlumiče pérování
(pouze pro Paket Luxury) 40.000,-

Metalický lak 30.000,-

Přestavba vozu na užitkovou verzi  30.000,-

Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (vč.  DPH)

109.�44,-

37.815,-

33.613,-

�5.�10,-

�5.�10,-
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STANDARDNÍ VÝBAVA RX 400h
Bezpečnost a zabezpečení

Vybavení exteriéru

ABS (protiblokovací systém brzd) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly)
TRC (protiprokluzový systém)
VSC (řízení stability vozidla) 
BA (brzdový asistent)
ECB (elektronicky řízené brzdění) 
VDIM (integrované řízení dynamiky vozidla) 
E-FOUR (elektronicky řízený pohon všech kol)
Airbagy:
– čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce (s dvoufázovým systémem)
– boční TAP airbagy (ochrana hrudníku, břicha a pánve pro řidiče a předního spolujezdce)
– přední a zadní hlavové airbagy
– kolenní airbag pro řidiče
Alarm s dvojitým zámkem dveří „Double Lock”
Bezpečná karoserie pohlcující energii nárazu
Ochrana proti bočnímu nárazu 
Sloupek řízení pohlcující energii nárazu
WIL u předních sedadel (systém na ochranu krční páteře) 
Výškově nastavitelné opěrky hlavy 
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 spolujezdce
Uchycení dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech
Dětská pojistka v zadních dveřích
Přední mlhovky zabudované v nárazníku
Xenonové světlomety:
– s automatickým zapínáním a vypínáním
– s regulací dosahu světla
– ostřikovače světlometů, integrované v nárazníku
Dálkové centrální zamykání
Upínací kroužky pro zajištění zavazadel v zavazadlovém prostoru

18" pětipaprsková kola z lehkých slitin s pneumatikami �35/55 R18 
Vnější zpětná zrcátka:
– elektricky ovládaná a sklopná
– vyhřívaná, s vypínací automatikou
– samostmívací 
Vrstvené bezpečnostní čelní sklo
Skla s tepelnou izolací, tónovaná, se zvýšenou ochranou před ultrafialovým a infračerveným zářením
Stěrače čelního skla:
– se dvěma rychlostními stupni
– s vyhřívaným místem uložení stěrače
– s regulovatelným cyklovačem a automatikou „stírání – ostřik”
– dešťový senzor s nastavením citlivosti
Stěrač zadního okna s automatikou „stírání – ostřik” a cyklovačem
Intenzivnější tónování zadních oken
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Vyhřívané zadní okno, s vypínací automatikou
Střešní ližiny
Střešní spoiler

E-CVT – elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelným převodovým poměrem
Sedadla s látkovými potahy
Elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů u řidiče, 4 směry u spolujezdce)
Zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40, sklopná, podélně posuvná o 1�0 mm
Bederní podpěra
Tempomat 
Audiosystém:
– tuner FM/AM s RDS
– CD přehrávač na 6 disků
– 8 reproduktorů
Automatická klimatizace:
– oddělené ovládání pro řidiče a spolujezdce
– aktivní pylový filtr
– regulace v závislosti na poloze slunce
Volant:
– tříramenný ve sportovním designu
– výškově nastavitelný 
– potažený kůží 
– s vestavěným ovládáním audiosystému a tempomatu
Palubní počítač
Ukazatel vnější teploty
Optitronové měřicí přístroje 
EPS (elektrický posilovač řízení)
Elektricky ovládaná okna
Podélně posuvná středová konzola, s vysouvatelnými odkládacími přihrádkami, integrovanými držáky nápojů, 1�V zásuvkou pro připojení  
příslušenství a popelníkem
Střední loketní opěrka vzadu, sklopná, s integrovanými držáky nápojů a odkládací přihrádkou
Sklopné loketní opěrky vpředu
Samostmívací zpětné zrcátko
Sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky a vytahovatelným prodloužením pro ochranu před bočním oslněním
Úložné prostory:
– odkládací přihrádky v předních dveřích
– odkládací kapsy na zádi předních sedadel
– příruční skříňka v palubní desce, uzamykatelná
1�V/1�0W zástrčka v zavazadlovém prostoru
Zapalovač cigaret vpředu
Automaticky zajížděcí kryt zavazadlového prostoru (při otevření zadní kapoty), vyjímatelný
Vzduchový filtr klimatizace
Držáky nápojů, vpředu a vzadu
Opěrka pro nohu řidiče
Hliníkové vlisy

Vybavení exteriéru

Vybavení interiéru
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CENÍK RX 400h
Cena v Kč (vč.  DPH)

Volitelná výbava

Paket Luxury (navíc ke standardní výbavě)

Navigační a informační systém:
– 7" dotyková obrazovka
– navigační systém DVD s DRG (dynamické navádění)
– připojení mobilního telefonu pomocí Bluetooth®

– parkovací kamera
(pouze pro Paket Luxury)

Kožená sedadla
- sedadla s potahy z perforované kůže
- vyhřívaná přední sedadla
- elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů u řidiče i spolujezdce)
- zadní sedadla dělená v poměru 40 : �0 : 40
Paměť nastavení sedadel, venkovních zrcátek a volantu
I-AFS (adaptivní přední světlomety)
Elektricky nastavitelný volant ve dvou osách (výškově a podélně)
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru 1�5.000,-

 100.000,-

    Standardní výbava 1.694.000,-  
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Volitelná výbava

Audiosystém Mark Levinson® s 11 reproduktory
(pouze pro Paket Luxury v kombinaci s Navigačním a informačním systémem) 50.000,-

Elektricky ovládané střešní okno
(pouze pro Paket Luxury) 30.000,-

Metalický lak 30.000,-
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ABS – protiblokovací systém brzd
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.

BA – brzdový asistent
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.

Bezpečná karoserie
Vozy Lexus poskytují v případě nárazu maximální bezpečnost díky optimálnímu pohlcování energie. Síla je cíleně odvedena dokonce i po nárazu ve vyšší 
rychlosti. Struktura a bezpečnost karoserie se zdokonaluje v nesčetných počítačových simulacích a testech při vývoji nových modelů. Výsledkem je silná 
a odolná buňka pro cestující, která poskytuje vynikající ochranu při nárazu zepředu, z boku nebo zezadu. 

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje telefonování během jízdy, aniž by bylo nutné sundat ruce z volantu. Mimo to 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 RX se skládá ze softwaru uloženého v multifunkčním displeji 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 bezpečnou 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.

EBD – elektronická distribuce brzdné síly
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. 

E-CVT – elektronicky řízená převodovka s plynulou změnou převodového poměru
Systém E-CVT je zkonstruován tak, aby se při jízdě co nejefektivněji využilo nekonečných možností kombinace vzájemného poměru otáček zážehového 
motoru i obou motorů elektrických. Toho se dosáhne kombinováním planetových soukolí s klasickým diferenciálem. Výsledkem je plynulá akcelerace a optimální 
účinnost za všech okolností. 

E-FOUR – elektronicky řízený pohon všech kol
Systém pohonu všech kol E-FOUR u  modelu RX 400h úzce spolupracuje se systémem pohonu Hybrid Synergy Drive, přidává vozu na úspornosti 
a bezpečnosti. Při rozjezdu, akceleraci, brzdění a zastavování jsou poháněna všechna kola, což pomáhá řidiči mít vůz lépe pod kontrolou. Při jízdě bez velkých 
změn rychlosti se systém automaticky přepne do režimu pohonu jen jedné nápravy, který vykazuje nižší spotřebu.

EPS – elektrický posilovač řízení
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 kroutícího 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. 

HSD – Hybrid Synergy Drive
Systém pohonu HSD umožňuje modelu RX 400h inteligentně používat energii jak zážehového motoru, tak obou motorů elektrických. Při nízkých rychlostech 
je vůz poháněn takřka bezhlučným elektrickým motorem. Při rychlé a plynulé jízdě pracuje pouze zážehový motor. Když ale potřebujete opravdu vysoký výkon, 
máte ho k dispozici daleko víc, než byste očekávali - všechny tři motory pracují společně a umožňují vozu dosáhnout opravdu mimořádně vysokého zrychlení. 
Díky systému HSD je jízda vozem RX 400h neobvykle tichá a plynulá, navíc s nejnižší spotřebou paliva a nejnižšími emisemi ve své třídě.

TECHNICKÝ LEXIKON
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I-AFS – adaptivní přední světlomety
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. 

ISOFIX
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 upevňovací 
bod poskytuje dětské sedačce navíc další stabilitu. ISOFIX systém zamezuje překlopení a sklouznutí sedačky při nárazu a zaručuje dětem optimální ochranu. 

Navigační systém DVD
Ovládání navigačního systému DVD, audiosystému, klimatizace, parkovacího asistenta a další funkce jsou sloučeny v multifunkčním 7“ displeji. 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 10 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 RX 350 navíc 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 excelentním vedením po trase, ale také 
nejvyšším komfortem obsluhy a bezpečnosti.

Parkovací kamera
Parkovací kamera je systém, který ukazuje prostor za vozidlem při couvání. Za tímto účelem je v blízkosti zadní ragistrační 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.

Přístrojová deska
Přístrojová deska je konstruovaná jako optitronový displej. Jedná se o kombinovaný měřicí přístroj s osvětleným pozadím, který se vyznačuje svojí vysokou 
funkčností a jasnými konturami stupnic, což způsobuje lepší čitelnost přístrojů. Mimo to 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. 

Řazení s umělou inteligencí
Systém umělé inteligence AI (Artificial Intelligence) pro ovládání řazení pracuje tak, že automaticky mění způsob řazení v závislosti na 
podmínkách vozovky nebo podle úmyslů řidiče. Podle úhlu otevření škrtící klapky a rychlosti vozidla systém identifikuje jízdu z kopce nebo 
do kopce a zvolí pro řízení motoru a převodovky přiměřenou a konstantní hnací sílu potlačením zbytečného řazení. Během jízdy z kopce řadí 
systém automaticky dolů, takže je optimálně využíván brzdný účinek motoru. Řazení s umělou inteligencí se tak stará o vysoký komfort jízdy 
a také zlepšuje bezpečnost. 

Samostmívací zpětná zrcátka
Se samostmívacími zpětnými zrcátky je podstatně příjemnější a bezpečnější jízda v noci. Zrcátko zabraňující oslnění pracuje s elektrochromatickým reflexním 
řízením a je vybaveno dvěma světelnými senzory. Tyto senzory 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.

SRS airbagy: boční a hlavové airbagy
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. 
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SRS airbagy: dvoufázové čelní airbagy

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. 

SRS airbagy: kolenní airbag
Kolenní airbag je integrální součástí bezpečnostního systému a nachází se ve výšce kolen na straně řidiče. V případě kolize je kolenní airbag aktivován 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 zabraní jejich poranění. Zároveň podpoří 
činnost bezpečnostního pásu.

TRC – protiprokluzový systém
Systém TRC zabraňuje protáčení hnaných kol při rychlém rozjezdu nebo při zrychlení na kluzké nebo nezpevněné vozovce. Pomocí senzorů jsou snímány otáčky 
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. 

VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla
Systém VDIM získává data z mnoha snímačů strategicky rozmístěných v celém automobilu, včetně otáček kol, tlaku brzdové kapaliny a pohybu karoserie 
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.

VSC – řízení stability vozidla
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.

VVT-i - proměnné časování ventilů s inteligencí
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 ozubeným řemenem, čímž se dosahuje klidného chodu a odolnosti proti opotřebení. Pro optimali-
zaci stupně plnění válců reguluje proměnné časování ventilů s inteligencí úhly otevření a zavření sacích ventilů, mj. na základě otáček motoru a zatížení.  Potřebný 
hydraulický regulátor je přímo spojen s vačkovou hřídelí sacích ventilů. Pomocí magnetického ventilu řídí hydraulický tlak v rámci regulátoru řídicí jednotka 
motoru. To vede ke změně polohy vačkové hřídele, a tím polohy vaček ovládajících sací ventily. Zvyšuje se točivý moment při nízkých a středních otáčkách, při 
současném snížení spotřeby paliva a emisí škodlivin.  

WIL – systém na ochranu krční páteře (přední sedadla) 
Ergonomická 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 v optimální poloze. Tím se snižuje riziko 
poranění krční páteře.

 Xenonové světlomety
U dosavadních halogenových žárovek se průtokem elektrického proudu žhavila vlákna v žárovce. U xenonových HID výbojek (High Intensity Discharge) vytvářejí 
elektrody v plynem naplněné výbojce elektrický oblouk, čímž kovové atomy ve výbojce vyzařují světlo. Mají více než dvakrát vyšší svítivost než dosavadní halogenové 
žárovky a zajišťují – zejména při špatném počasí – lepší osvětlení jízdní dráhy. Aby nebyly oslňovány protijedoucí automobily, je vysoce intenzivní xenonové světlo cíleně 
směřováno parabolickými reflektory. Navíc jsou světlomety přizpůsobovány automatickou regulací sklonu jak podle stavu naložení, tak podle dynamického pohybu vozu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Zážehový motor

Typ motoru V6/�4V, VVT-i V6/�4V, duální VVT-i
Zdvihový objem (cm3) 3 311 3 456
Vrtání x zdvih (mm) 9�,0 x 83,0 94,0 x 83,0
Typ paliva Benzin, 95 oktanů nebo více Benzin, 95 oktanů nebo více
Maximální výkon (kW/ot. za min.) 155/5 600 �03/6 �00
Maximální výkon (k/ot. za min.) �11/5 600 �76/6 �00
Max. točivý moment (Nm/ot. za min.) �88/4 400 34�/4 700
Kompresní poměr 10,8 : 1 10,8 : 1

Elektrické motory
Přední náprava Výkon (kW/ot. za min.) 1�3/4 500

Točivý moment (Nm/ot. za min.) 333/0-1 500
Maximální otáčky (ot./min.) 1� 400

Zadní náprava Výkon (kW/ot. za min.) 50/4 610-5 1�0
Točivý moment (Nm/ot. za min.) 130/0-610
Maximální otáčky (ot./min.) 10 000

Vysokonapěťový akumulátor
Typ Nikl-metal hydridový
Výkon (kW) 45
Jmenovité napětí (V) �88

Hybridní systém
Výkon (kW) �00
Výkon (k) �7�
Max. provozní napětí (V) 650

Převodovka
Pohon E-FOUR (elektronicky řízený pohon všech kol) Pohon všech kol

Převodovka E-CVT (elektronicky řízená převodovka
s plynule měnitelným převodovým poměrem)

5stupňová automatická převodovka se sekvenčním 
režimem řazení

Převodové poměry           1. 4,�35
                                               �. �,360
                                               3. 1,517
                                               4. 1,047
                                               5. 0,756
                                               Zpětný převodový stupeň 3,378

Výkon
Maximální rychlost (km/h) �00 �00
Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,6 7,8
Koeficient odporu vzduchu (Cx) 0,33 0,33

Spotřeba paliva
 Město (l/100 km) 9,1 15,7

Mimo město (l/100 km) 7,6 8,5
Kombinovaný provoz (l/100 km) 8,1 11,�

RX 350RX 400h
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Emise CO2

Úroveň emisí Euro IV Euro IV 
Kombinovaný provoz (g/km) 19� �64

Rozměry
Celková délka (mm) 4 760 4 740
Celková šířka (mm) 1 845 1 845
Celková výška (mm) 1 680 1 675 (1 665+30,-15 u pneumatického odpružení)
Rozvor (mm) � 7�0 � 7�0
Minimální poloměr otáčení – pneumatika (m) 5,7 5,7
Objem zavazadlového prostoru (l) 439 439
Objem palivové nádrže (l) 65 7�

Brzdy
Přední Větrané kotoučové Větrané kotoučové
Zadní Kotoučové Kotoučové

Kola a pneumatiky
Přední a zadní kola 7J x 18" 7J x 18"
Přední a zadní pneumatiky �35/55 R18 �35/55  R18

Hmotnosti
Provozní hmotnost vozidla min. – max. (kg) � 075-�115 1 910–1 990
Největší technicky přípustná hmotnost: 
                na přední nápravu (kg) 1 300 1 300
                na zadní nápravu (kg) 1 350 1 350
                celkem (kg) � 505 � 380
                přívěsu – brzděného (kg) � 000 � 000
                přívěsu – nebrzděného (kg) 700 700

Zavěšení
Vpředu Se vzpěrami typu MacPherson, vinuté pružiny Se vzpěrami typu MacPherson, vinuté pružiny
Vzadu Se vzpěrami typu MacPherson, vinuté pružiny Se vzpěrami typu MacPherson, vinuté pružiny

                                                                                (volitelně pneumatické odpružení)

Řízení
Typ Hřebenové s EPS (elektrický posilovač řízení) Hřebenové
Otáčky (mezi úvratěmi volantu) �,9 3,0

RX 400h RX 350
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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 platné od �5. 1. �006.

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


