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MiljÖ- 
Deklaration

  GS 300 - 3,0 V6  GS 460 - 4,6 V8 GS 450h - 3,5 V6/147 kW Elmotor
  Bensin, Aut Bensin, Aut Lexus Hybrid Drive, Aut
 tillverkning Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden iSo 14001.
Bränsledeklaration 
Förbrukning, liter/100 km Blandad körning 9,5 1 1,0 7,6
 landsvägskörning 7,0 7,9 7,0 
 Stadskörning 14,0 16,3 9,1
Koldioxid, CO2 
Utsläpp, g/km Blandad körning 224 258 179
 landsvägskörning 165 186 165
 Stadskörning 330 383 213
 Förklaring Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
  Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (Co2) kan bli högre eller lägre beroende 
  på bl a körsätt och körförhållanden.
Avgasrening
Utsläpp, g/km kolmonoxid, Co 0,17 0,21 0,10 
 kolväten, hC 0,05 0,036   0,01
 kväveoxider, nox 0,02 0,011 0,00
 Miljöklass 2005 2005 hYBriD
 katalysator 2 st 3-vägs katalysatorer.  4 st 3-vägs katalysatorer. 4 st 3-vägs katalysatorer.
  Placerade nära motorn. 2 st placerade nära motorn och 2 st placerade nära motorn och
   2 st placerade under bilen. 2 st placerade under bilen.
 Syresensor elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.
 antiknacksensor Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
 Motordiagnos oBD diagnosutrustning används. en motor i god kondition och rätt inställd bibehåller 
  en god avgaskontroll.
 Återvinningshantering i enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds lexus bilägare 
  möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut.
  För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.lexus.se.



SäkerhetS- 
Deklaration

Europeiska säkerhetskrav  
  Modellen är konstruerad efter lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm Goa (Global 
  outstanding assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande 
  säkerhetskrav. 
Säkerhetsutrustning 
 aktiv säkerhet • adaptiv fjädring aVS med luftfjädring (adaptive Variable Suspension), 
   med normal/Comfort/Sport-läge
  • aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety system) (endast executive)
  • antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control)
  • antispinnsystem trC (traction Control)
  • Bromsassistanssystem Ba (Brake assist system)
  • Dynamisk stabilitetskontroll VDiM (Vehicle Dynamics integrated Management)
  • elektronisk bromskraftsfördelning eBD (elektronic Brakeforce Distribution)
  • elektroniskt styrservo ePS (electronic Power Steering) hastighetsanpassad
  • låsningsfria bromsar aBS (anti-lock Brake System)
  • Variabel styrutväxling VGrS (Variable Gear ratio Steering) (endast GS 460 och GS 450h)
 Passiv säkerhet • Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)
  • Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och ytterplatserna bak
  • energiabsorberande material för huvudets islagszoner
  • energiabsorberande material i dörrarna
  • Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) 
   vid påkörning bakifrån
  • krockkuddar:
    - tvåstegskrockkudde fram, förare 
   - tvåkammarkrockkudde fram, passagerare (urkopplingsbar med nyckel)
   - knäkrockkuddar fram
   - Sidokrockgardiner fram och bak
    - Sidokrockkuddar fram
   - Sidokrockkuddar bak, gäller GS 460 (samt GS 300 / GS 450h Comfort och executive)
  • nackskydd på samtliga platser, justerbara
  • Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar
  • trepunktsbälten på samtliga platser
  • Varningssystem för lågt lufttryck i däcken tPWS (tyre Pressure Warning System)
 Övrig säkerhet • aktiva strålkastare i-aFS (intelligent adaptive Front-lighting System)
  • automatisk låsning av dörrarna under färd
  • Barnsäkra lås bak
  • hjälpsystem vid start i motlut haC (hill-start assist Control) (endast GS 450h)
  • högt monterat bromsljus
  • iSo-fix barnstolsfästen bak
  • leD-dioder i bakljus som ger ett mer intensivt bromsljus
  • Startspärr, immobiliser
  • Vattenavvisande sidorutor fram



tekniSka 
Data
  GS 300 - 3,0 V6  GS 460 - 4,6 V8 GS 450h - 3,5 V6/147 kW Elmotor
  Bensin, Aut Bensin, Aut Lexus Hybrid Drive, Aut
Yttermått / Vikt    längd, mm 4850 4850 4850
 Bredd, mm 1820 1820 1820
 höjd, mm 1430 1430 1430
 axelavstånd, mm 2850 2850 2850
 Spårvidd fram, mm  1540 1540 1540
 Spårvidd bak, mm 1545 1545 1545
 tjänstevikt, kg 1740 1880 2010
 totalvikt, kg 2125 2160 2355
 Dragvikt, kg  2000 2000 2000
 Bagageutrymme, l 430 430 280
Lastkapacitet Max taklast, kg 75 75 75 
 Max last, kg 385 280 345 
Motor, Bensin  typ längsgående V6-motor med 24 längsgående V8-motor med 32 längsgående V6-motor med 24  
  ventiler och dubbel VVt-i ventiler och dubbel VVt-ie ventiler och dubbel VVt-i
 Bränslesystem  Direktinsprutning elektronisk/direktinsprutning elektronisk/direktinsprutning
 Cylindervolym, cm3 2995 4608 3456
 Max vridmoment, nm 310 nm vid 3500 v/min 460 nm vid 4100 v/min 368 nm vid 4800 v/min
 Max effekt, kW/hk  183 kW/249 hk vid 6200 v/min 255 kW/347 hk vid 6400 v/min 218 kW/296 hk vid 6400 v/min
Motor, El typ   Växelström synkronmotor, 
    permanentmagnet
 Batteri   av nickelmetallhydridtyp, 240 celler   
    (6 celler x 40 moduler), 288 volt
 Max vridmoment   275 nm vid 0-3840 v/min
 Max effekt   147 kW/200 hk vid 5613-13000 v/min
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive)    345 hk
Kraftöverföring  typ Bakhjulsdrift, 6-växlad automat med  Bakhjulsdrift, 8-växlad automat med Bakhjulsdrift, elektroniskt styrd steglös  
  sekventiell växlingsmöjlighet sekventiell växlingsmöjlighet variabel automatväxellåda (CVt)
Chassi Fram individuell hjulupphängning med dubbla triangellänkar, gasfyllda stötdämpare, krängningshämmare
 Bak individuell hjulupphängning med dubbla triangellänkar, gasfyllda stötdämpare, krängningshämmare
 Fjädring  adaptiv fjädring aVS (adaptive Variable Suspension)
Styrning kuggstångsstyrning elektronisk styrservo (ePS) hastighetsanpassad
 typ Variabel styrutväxling VGrS (endast GS 460 och GS 450h)
 Vänddiameter, meter 10,4 
Hjul och däck Fälgar 17”x7,5”jj 18”x8”jj 17”x7,5”jj
  18”x8”jj  18”x8”jj
 Däck 225/50r17   245/40r18 225/50r17
  245/40r18  245/40r18
 reservhjul temporärt, utrymmessparande  temporärt, utrymmessparande
Bromsar typ Ventilerade skivbromsar fram och bak 
Prestanda toppfart, km/h 240 250 240 
 acc. 0-100, km/h 7,2 5,8 5,9 
Bränsletank Volym 71 liter 71 liter 65 liter
Bränslekvalitet typ 95 oktan blyfri bensin 95 oktan blyfri bensin 95 oktan blyfri bensin
Garantier nybilsgaranti 3 år/10.000 mil 3 år/10.000 mil 3 år/10.000 mil
 hybridkomponentgaranti   5 år/10.000 mil
 rostskyddsgaranti 12 år 12 år 12 år
 lack- och ytrostgaranti 3 år 3 år 3 år
 Vagnskadegaranti 3 år 3 år 3 år
 lexus euro assistance 24 3 år 3 år 3 år



UrVal aV 
UtrUStninG
GS 300

Exteriört
avgaspipor, kromade
Bagagelucka och tanklock, öppningsbara inifrån (bagageluckan även fjärrstyrd)
Bakruta, eluppvärmd
Centrallås, Smart entry keyless System (nyckellöst system)
Dimljus, fram och bak 
Dörrhandtag i karossens färg, med touchkontroll 
Glas i framdörrarna behandlade med vattenavstötande yta 
i-aFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat 
låssystem, dubbelt. låser bilen automatiskt när man börjat köra  
lättmetallfälgar 17”
rutor, UV-reducerande och tonade 
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, eluppvärmda och självavbländande 
Sidobackspeglar, med integrerad blinkers och automatisk tiltfunktion 
Stötfångare, i karossens färg 
xenonljus med strålkastarspolare samt automatiskt nivåregleringssystem 
Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken (tPWS) 
Interiört
armstöd med förvaringsfack, och dörrsidor i konstläder 
armstöd, bak 
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar 
Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st 
Burk-/mugghållare i mittkonsolen, 2 st 
eluttag 12V i förvaringsbox mellan säten fram 
Farthållare 
Filter för renare kupéluft 
Framstolar, elektriskt justerbara och eluppvärmda 
Färddator 
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik 
handsfree med Bluetooth®-teknik. rattkontroller 
handskfack, låsbart med belysning 
innerbelysning av leD-typ 
instrumentbelysning, optitron, reglerbar med eCD-display 
instrumentpanel med trädekor 
klimatanläggning med automatiskt cirkulationssystem för kupéluften och separat
temperaturinställning förare, passagerare 
klädsel, skinn. Förarstol, passagerarstol med 3 minnen för inställning av stol. Förarstol med 
minne för stol, ratt och ytterbackspeglar
larm (immobiliser, rörelsedetektorer) med sirén 
ljudanläggning, rDS-radio med CD-växlare (6 CD), 10 högtalare
Make-up-speglar fram, belysta 
Pekskärm 7” eMV (electro Multivision display) 

ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled med minnesfunktion 
ratt, läder med audiokontroller 
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel) 
textilmattor 
Växelspak i läder 

COMFORT-UTRUSTNING (utöver grundutförande)
Exteriört
Parkeringssensorer (4 st fram, 4 st bak) 
regnsensor för vindrutetorkare 
Interiört
armstöd och dörrsidor i läder 
Backkamera
Sidokrockkuddar bak 
Solskyddsgardin i bakruta, elektrisk 

Tillval
navigation med full kartbild och backkamera
taklucka, elektrisk 

EXECUTIVE-UTRUSTNING (utöver comfort-utrustning)
Exteriört
kortnyckel
lättmetallfälgar 18”
Spoiler bak
Interiört
aktiv farthållare i kombination med aktivt krockskyddssystem (PCS) 
Multimediasystem med hDD-navigation med full kartbild, DVD-växlare för 6 skivor med 
Mark levinson® 5.1 surroundljud och 14 högtalare. DVD-växlare 
integrerad i instrumentpanelen  
ratt, läder med träinlägg samt audiokontroller 
Växelspak i trä och läder 
Tillval
klädsel, semianilin-skinn med luftkonditionerade framstolar 
taklucka, elektrisk 



UrVal aV 
UtrUStninG
GS 460 exeCUtiVe

Exteriört
aktiva krängningshämmare med 18” run Flat hjul 245/40r18
avgaspipor, kromade 
Bagagelucka och tanklock, öppningsbara inifrån (bagageluckan även fjärrstyrd) 
Bakruta, eluppvärmd 
Centrallås, Smart entry keyless System (nyckellöst system) 
Dimljus, fram och bak 
Dörrhandtag i karossens färg, med touchkontroll 
Glas i framdörrarna behandlade med vattenavstötande yta 
i-aFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat 
kortnyckel
låssystem, dubbelt. låser bilen automatiskt när man börjat köra  
lättmetallfälgar 18”
Parkeringssensorer (4 st fram, 4 st bak) 
regnsensor för vindrutetorkare 
rutor, UV-reducerande och tonade 
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, eluppvärmda och självavbländande 
Sidobackspeglar, med integrerad blinkers och automatisk tiltfunktion 
Spoiler bak 
Stötfångare, i karossens färg 
xenonljus med strålkastarspolare samt automatiskt nivåregleringssystem 
Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken (tPWS) 
Interiört
aktiv farthållare i kombination med aktivt krockskyddssystem (PCS) 
armstöd i läder med förvaringsfack, och dörrsidor i läder  
armstöd, bak 
Backkamera
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar 
Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st 
Burk-/mugghållare i mittkonsolen, 2 st 
eluttag 12V i förvaringsbox mellan säten fram 
Filter för renare kupéluft 
Framstolar, elektriskt justerbara och eluppvärmda 
Färddator 
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik 
handsfree med Bluetooth®-teknik. rattkontroller
handskfack, låsbart med belysning 
innerbelysning av leD-typ 
instrumentbelysning, optitron, reglerbar med eCD-display 
instrumentpanel med trädekor 
klimatanläggning med automatiskt cirkulationssystem för kupéluften och separat 
temperaturinställning förare, passagerare 

klädsel, semianilin-skinn med luftkonditionerade framstolar. Förarstol, passagerarstol med 
3 minnen för inställning av stol. Förarstol med minne för stol, ratt och ytterbackspeglar 
larm (immobiliser, rörelsedetektorer) med sirén 
Make-up-speglar fram, belysta 
Multimediasystem med hDD-navigation med full kartbild, DVD-växlare för 6 skivor med 
Mark levinson® 5.1 surroundljud och 14 högtalare. DVD-växlare 
integrerad i instrumentpanelen
Pekskärm 7” eMV (electro Multivision display) 
ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled med minnesfunktion 
ratt, läder med träinlägg samt audiokontroller 
Sidokrockkuddar bak 
Solskyddsgardin i bakruta, elektrisk 
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel) 
taklucka, elektrisk 
textilmattor 
Växelspak i trä och läder 



UrVal aV 
UtrUStninG
GS 450h

Exteriört
avgaspipor, kromade 
Bagagelucka och tanklock, öppningsbara inifrån (bagageluckan även fjärrstyrd) 
Bakruta, eluppvärmd 
Centrallås, Smart entry keyless System (nyckellöst system) 
Dimljus, fram och bak 
Dörrhandtag i karossens färg, med touchkontroll 
Glas i framdörrarna behandlade med vattenavstötande yta 
i-aFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat 
låssystem, dubbelt. låser bilen automatiskt när man börjat köra  
lättmetallfälgar 17” 
regnsensor för vindrutetorkare 
rutor, UV-reducerande och tonade 
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, eluppvärmda och självavbländande 
Sidobackspeglar, med integrerad blinkers och automatisk tiltfunktion 
Stötfångare, i karossens färg 
xenonljus med strålkastarspolare samt automatiskt nivåregleringssystem 
Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken (tPWS) 
Interiört
armstöd med förvaringsfack, och dörrsidor i läder 
armstöd, bak 
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar 
Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st 
Burk-/mugghållare i mittkonsolen, 2 st 
eluttag 12V i förvaringsbox mellan säten fram 
Farthållare 
Filter för renare kupéluft 
Framstolar, elektriskt justerbara och eluppvärmda 
Färddator 
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik 
handsfree med Bluetooth™-teknik. rattkontroller
handskfack, låsbart med belysning 
innerbelysning av leD-typ 
instrumentbelysning, optitron, reglerbar med eCD-display 
instrumentpanel med trädekor 
klimatanläggning med automatiskt cirkulationssystem för kupéluften och separat 
temperaturinställning förare, passagerare 
klädsel, skinn. Förarstol, passagerarstol med 3 minnen för inställning av stol. Förarstol med 
minne för stol, ratt och ytterbackspeglar 
larm (immobiliser, rörelsedetektorer) med sirén 
ljudanläggning, rDS-radio med CD-växlare (6 CD), 10 högtalare
Make-up-speglar fram, belysta 

Pekskärm 7” eMV (electro Multivision display) 
ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled med minnesfunktion 
ratt, läder med audiokontroller 
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel) 
textilmattor 
Växelspak i läder 

COMFORT-UTRUSTNING (utöver grundutförande)
Exteriört
lättmetallfälgar 18”
Parkeringssensorer (4 st fram, 4 st bak) 
Interiört
Backkamera
Sidokrockkuddar bak 
Solskyddsgardin i bakruta, elektrisk 

Tillval
aktiva krängningshämmare med 18” run Flat hjul 245/40r18
navigation med full kartbild och backkamera
taklucka, elektrisk 

EXECUTIVE-UTRUSTNING (utöver comfort-utrustning)
Exteriört
kortnyckel
Spoiler bak 
Interiört
aktiv farthållare i kombination med aktivt krockskyddssystem (PCS) 
Multimediasystem med hDD-navigation med full kartbild, DVD-växlare för 6 skivor med 
Mark levinson® 5.1 surroundljud och 14 högtalare. DVD-växlare 
integrerad i instrumentpanelen 
ratt, läder med träinlägg samt audiokontroller 
Växelspak i trä och läder 
 
Tillval
aktiva krängningshämmare med 18” run Flat hjul 245/40r18
klädsel, semianilin-skinn med luftkonditionerade framstolar 
taklucka, elektrisk 



toyota Sweden aB, lexus Division
Box 1 103, 172 22 Sundbyberg
tel 08-706 71 00

e-mail info@lexus.se
www.lexus.se

toyota Sweden aB, lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer
i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckning i januari 2010.

kontakta gärna din auktoriserade lexus-återförsäljare för närmare information.
adresser och telefonnummer hittar du på www.lexus.se. Produktion: insikt
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