
HELT NYA RX 
RX 450h+ LADDHYBRID 

RX 350h ELHYBRID 

RX 500h TURBOELHYBRID



02 RX

KÄNN SPÄNNINGEN

SKAPAD FÖR ATT LIGGA  
STEGET FÖRE

ATTRAKTIONSKRAFTEN HOS HELT NYA RX ÄR MYCKET MER ÄN YTA.

Berättelsen om helt nya RX är spännande från första stund, med en ikonisk SUV skapad för att dra till sig blickar 
och ligga steget före. Den nya ”spindelkropps”-designen och de svepande linjerna får 5:e generationens RX att 
utstråla ett stort självförtroende. Det här ställs i kontrast till de slankare och skarpare tredubbla LED-strålkastarna, 
som understryker det djärva utseendet. För en coupéliknande känsla har de svarta C-pelarna – som ger bilen 
sitt ”flytande tak” – nu ett mer tredimensionellt utseende. Och den längre motorhuven, den förlängda hjulbasen 
och de större 21-tumshjulen ger extra dynamik till designen.

Baktill kombineras Lexus signaturlyktor med en bredare spårvidd för att förstärka bilens närvaro på vägen. 
Och introduktionen av det nya Lexus-emblemet på bakluckan skapar ett stilrent och modernt utseende. För 
att betona RX sportiga kvaliteter, har F SPORT en modifierad front, nya sidokjolar och aerodynamiska spoilers 
fram och bak – något som endast kommer erbjudas på RX 500h turboelhybrid.

TRE OLIKA ELHYBRIDER

En stor nyhet för RX är det bredare utbudet av elektrifierade drivlinor. Först ut är RX 450h+ laddhybrid. Den 
har en 2,5-liters hybriddrivlina och ett litiumjonbatteri på 18,1 kWh. Det ger över 65 kilometer utsläppsfri körning 
i EV-läge och alla de fördelar som kommer med en Lexus självladdande elhybrid när batteriet är urladdat.

Därefter kommer nya och banbrytande RX 500h turboelhybrid – Lexus första turboladdade elhybrid någonsin. 
Med kraft från ett helt nytt hybridsystem bestående av en 2,4-liters turbomotor och 6-växlad automatlåda, 
levererar den 371 hk och 645 Nm i vridmoment för snabb acceleration och suverän dynamik tack vare 
DIRECT4 fyrhjulsdrift.

Slutligen ger Lexus 4:e generation självladdande elhybrid RX 350h både sömlös acceleration och förbättrad 
effektivitet.

EN UNIK KÖRUPPLEVELSE

För en bättre körupplevelse har helt nya RX en lättare och styvare kaross. Tillsammans med en lägre tyngdpunkt 
och en nydesignad bakvagn – som ger en mer responsiv fjädring – levererar de elektrifierade drivlinorna mer 
än bara ökad kraft och förbättrad effektivitet. De skapar en naturlig dialog mellan bil och förare, en förbättrad 
komfort och finess men även en ovanligt engagerande körupplevelse. Det är det bästa utförandet någonsin av 
vår ”Lexus Driving Signature”. Och vill du njuta fullt ut ska du välja nya RX 500h F SPORT med DIRECT4 
fyrhjulsdrift.

”För helt nya RX var vi fast beslutna att behålla Lexus DNA av överlägsen 
kvalitet, komfort och elegans. Samtidigt ville vi lyfta körupplevelsen  

till nästa nivå och leverera en unik ’Lexus Driving Signature’.” 

KOJI SATO, 
PRESIDENT LEXUS INTERNATIONAL
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VÄLKOMMEN  
TILL LEXUS-KOMFORT

INTERIÖREN I HELT NYA RX BLANDAR TRADITION MED 

FRAMTID. RESULTATET ÄR EN UNIKT ELEGANT STIL.

”Omotenashi” är ett ord man hör ofta hos Lexus. Den här urgamla japanska filosofin om gästfrihet, 
handlar om att förutse en gästs behov redan innan de uppstår. Kliv in i kupén på nya RX så kan 
du se att de berömda Lexus Takumi-hantverkarna har gett både förare och passagerare en känsla 
av Omotenashi.

FÖRARFOKUSERAD COCKPIT

Den förarfokuserade cockpiten, med den stora vindrutedisplayen och noggrant placerade 
kontroller, hjälper dig slappna av samtidigt som du koncentrerar dig på vägen framför. Och 
stämningsbelysningen, där du väljer från en palett med hela 64 färger, låter dig skräddarsy kupéns 
atmosfär efter ditt humör.

RX vackert funktionella och intuitiva interiör bidrar till en känsla av rymd, med mer benutrymme 
och en genomgående renare design. Till och med de elektroniska dörrhandtagen ger smidigare 
användning och ett futuristiskt utseende. Och för första gången kan du välja en läderfri interiör med 
säten, ratt och växelväljare i Tahara-klädsel av hög kvalitet. Du kan också njuta av exklusiva säten i 
semianilin-skinn och träinlägg i utrustningsnivån Luxury samt mjukt skinn i utrustningsnivån Executive 
och i vår turboelhybrid RX 500h. Det här är elegans på Lexus sätt.

FÖRSTA KLASSENS PASSAGERARUPPLEVELSE

För passagerarna ligger tonvikten på välbefinnande och elegans, något som har kännetecknat 
RX i många år och som nu lyfts till nya nivåer. De Takumi-tillverkade sätena erbjuder förutom 
tillgänglighet i toppklass och utmärkt stöd, bekvämligheter som värme och ventilation. Passagerare 
kan också njuta av den lugnande briljansen hos det nya Mark Levinson® Premium Surround Sound-
systemet med 21 högtalare – noggrant optimerat för RX interiör.

Kupén på RX F SPORT passar bilens sportiga ambitioner med skinnsäten i svart eller ”Dark Rose”, 
aluminiuminlägg och säten med extra stöd i mocka för bättre grepp.

(Se sida 9 för hela utbudet av interiörmaterial.)

UPPLEV PREMIUMKÄNSLAN
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SÄKERHETEN FÖRST,  
ALLTID UPPKOPPLAD

SÄKRARE OCH MER NJUTBAR KÖRNING ÄR MÅLET  

MED DEN INNOVATIVA TEKNIKEN I HELT NYA RX.

Hos Lexus stannar inte komforten vid den noggrant handgjorda klädseln. Inte heller vid den 
avancerade klimatanläggningen som reglerar temperaturen samtidigt som den återfuktar din hud och 
ditt hår. Komfort är sinnesro. Att veta att du och dina passagerare är skyddade på varje resa av ett 
säkerhetssystem på en helt ny nivå. Och att veta att den senaste anslutnings- och förarstödstekniken 
finns till hands för att säkerställa att du kommer fram till din destination utan stress.

NÄSTA NIVÅ AV SÄKERHET

3:e generationen Lexus Safety System+ har blivit ännu bättre. Det ger dig konstant stöd och övervakar 
vägen framför dig. Det varnar dig för fara och kan, om det krävs, ingripa på några få millisekunder 
för att undvika en kollision. Systemet kan hjälpa dig att undvika fler olyckor än tidigare, samtidigt 
som nya Proaktiv Körassistans hjälper dig att köra säkrare. Det kan till och med ingripa om du 
riskerar att köra på en fotgängare eller ett hinder på vägen. En annan nyhet är Driver Monitor. 
Om den upptäcker att du är dåsig eller distraherad, varnar den dig och kan även bromsa och 
stanna din RX. Samtidigt förhindrar Safe Exit Assist automatiskt dörrar från att öppnas om en bil 
eller cykel närmar sig bakifrån.

SE HELHETEN

Nya RX är full av förarstödsfunktioner. För enklare körning i trånga utrymmen, skapar Digital 
Panoramic View Monitor en virtuell 3D-bild av din RX. Du ser sedan bilen ovanifrån, med guider 
på skärmen för att underlätta manövrering i trånga utrymmen. Side Clearance View hjälper dig att 
bedöma avståndet när du passerar ett annat fordon på en smal väg. Och Advanced Park-systemet 
kan till och med parkera din RX, med automatiserad styrning och bromsning.

MÄNNISKOCENTRERAD TEKNIK

Den 14-tum stora HD-pekskärmen är standard på alla RX-modeller. Den är idealisk för att visa dina 
favoritappar – både för Apple- och Android-telefoner. Systemet har molnbaserad navigering med 
”over-the-air”-uppdateringar så att du alltid kan få den senaste informationen.

Med den senaste Lexus Link Pro-appen, kan du använda dig av praktiska tjänster som att fjärrstyra 
din bils lås, ställa in klimatanläggningen inför en resa och tända varningsblinkers för att hjälpa 
dig att hitta bilen på en full parkering. Förutom köranalys, övervakning av bränslenivån och en 
”hitta min bil”-funktion, finns dessutom RX 450h+ EV-specifika funktioner som övervakning av 
batteriladdningsnivån och schemaläggning av laddning.

KÄNN DIG TRYGG



08 RX RX 09

L ACKFÄRGER | EXTERIÖR KL ÄDSEL | INTERIÖR

1 Tahara-klädsel är standard på utrustningsnivån Comfort
2 Skinnklädsel är standard på utrustningsnivån Executive
3 Semianiline-skinn är standard på utrustningsnivån Luxury
4 F SPORT-skinn är standard på F SPORT
5 Black Hologram är standard på utrustningsnivåerna Comfort och Executive. Dark Bamboo eller Ash Sumi Black träinlägg är valbara på utrustningsnivå Luxury.  

F Aluminium-inlägg är standard på F SPORT.

1 Endast tillgänglig på RX 500h
2 Ej tillgänglig på RX 500h

Tänk på att de tryckta bilderna inte exakt kan återge de faktiska färgerna.

F WHITE | 0831 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-INLÄGG5

F AluminiumAsh Sumi Black Dark Bamboo

INLÄGG5

Black Hologram

Dark Sepia

Dark Sepia Ammonite Sand

TAHARA-KLÄDSEL1 SKINNKLÄDSEL2

Black Ammonite Sand Black

SEMIANILINE-SKINN3

Black Dark Rose

F SPORT-SKINN4

Black

Hazel

Ammonite Sand
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TEKNISK DATA KÄNN DIG UPPSKATTAD

DU ÄR ALLTID  
VÅR GÄST

TRADITIONELL JAPANSK GÄSTFRIHET LIGGER 

TILL GRUND FÖR HUR VI BEMÖTER VARJE 

ENSKILD LEXUS-ÄGARE.

Omotenashi betyder gästfrihet på japanska och handlar om mycket mer 
än service på högsta möjliga nivå. Det är en uråldrig filosofi som handlar 
om att förutse andras behov, redan innan behovet uppstår. Omotenashi 
påverkar hur vi designar och konstruerar våra bilar samt hur vi behandlar 
dig som Lexus-ägare. Inte bara vid försäljningsstället utan under hela din 
Lexus livslängd. Vi vill att du ska känna dig värdefull och uppskattad, i alla 
lägen. Vårt mål är att du ska känna dig som så mycket mer än en kund.

Oavsett om du är en privat- eller tjänstebilsförare, kommer du uppleva 
Omotenashi varje gång vår personal välkomnar dig som om du vore 
en gäst i deras eget hem. Allt från det varma mottagandet från vår 
vänliga personal till den inbjudande atmosfären i kundloungen där du 
kan njuta av förfriskningar, läsa de senaste nyheterna från världen, ta del 
av internetuppkoppling och bra möjligheter att jobba på distans. Allt i 
vetskapen om att våra Lexus-tekniker arbetar med precision och hög 
effektivitet för att få dig tillbaka på vägen med minimala avbrott i din dag. 
Det är inte bara bilar som gör Lexus unik. Det är filosofin som genomsyrar 
allt vi gör och som sträcker sig till en ägarupplevelse som får dig att känna 
dig speciell. Precis som en gäst ska.

1 Kombinerad bensinmotor och elmotor.
2 Alla prestanda- och utsläppssiffror är preliminära värden.
3 Dragvikt inkluderar inte dragkrok eller annan dragutrustning som standard.

Alla siffror är preliminära och kan ändras utan föregående meddelande.

MOTOR RX 350h RX 450h+ RX 500h

Cylindervolym (cm3) 2487 2487 2393
Cylindervolym / Ventiler L4 / 16 L4 / 16 L4 / 16

ELMOTOR

Typ Växelström synkronmotor, 
permanentmagnet

Växelström synkronmotor, 
permanentmagnet

Växelström synkronmotor, 
permanentmagnet

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp Elektroniskt styrd steglös 
variabel automatväxellåda, 
E-CVT

Elektroniskt styrd steglös 
variabel automatväxellåda, 
E-CVT

6-stegad automat

Drift Fyrhjulsdrift E-FOUR Fyrhjulsdrift E-FOUR Fyrhjulsdrift DIRECT4

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT1

Max. effekt (hk) 245 309 371
Max. effekt (kW) 180 225 273

LADDNING

Batterityp Bipolär nickel-metallhydrid Litiumjon Bipolär nickel-metallhydrid
Batterikapacitet (kWh) 18,1
Max. laddningskraft AC (kW) - 6,6 -
Ca 0-100 % laddtid vid AC-laddning (h:min) - från 2:50 till 9:00 -

PRESTANDA

Toppfart (km/h) 200 200 210
Acceleration 0-100 km/h (s) 8,0 7,0 5,9

BRÄNSLEDEKLARATION2 (l/100 km)

Blandad körning 6,4 - 6,7 1,1 - 1,2 8,2 - 8,5

CO2 UTSLÄPP2 (g/km)

Blandad körning 143 - 150 24 - 26 182 - 189

RÄCKVIDD PÅ EL2 (km)

Blandad körning - 65 - 69 -

UTSLÄPPSKLASS2

Euroklass EURO 6d med OBD  EURO 6d med OBD  EURO 6d med OBD  

LASTKAPACITET3

Bränsletank, volym (l) 65 55 65
Dragvikt, max obromsad släp (kg) 750 750 750
Dragvikt, max bromsad släp (kg) 2000 2000 2000

DIMENSIONER

Längd (mm) 4890 4890 4890
Bredd (mm) 1920 1920 1920
Höjd (mm) 1695 1695 1695



© 2022 Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och 
utrustning utan särskilt meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare 
för aktuell information.

Var vänlig observera att det i denna broschyr kan förekomma bilar i utföranden som 
inte erbjuds i Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och 
inredningsfärger är exakt återgivna.

Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra 
bilars miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, 
distribution, försäljning och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig 
gärna mer information om vilka krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.

* Lexus Sverige är en division i Toyota Sweden AB.

Framtagen i Sverige, september 2022.

UPPTÄCK MER
Läs mer om nya RX på lexus.se. Utforska vilken utrustningsnivå som bäst passar dig, ta reda på mer om våra tjänster och finansieringsalternativ 
och anmäl dig till våra nyhetsbrev. Om du är intresserad av hur nya RX känns att köra, kan du boka en provkörning hos din närmaste Lexus-
återförsäljare.

lexus.se


