LEXUS WITA PAŃSTWA W MALADZE.
TAM, GDZIE SPOTYKAJĄ SIĘ WYRAFINOWANY KOMFORT I
SPORTOWY LUKSUS.
PRZEDSTAWIAMY NOWEGO SEDANA LEXUS ES 300h ORAZ
COUPE LEXUS RC 300h.

MALAGA, STYCZEŃ 8-18 2019

EXPERIENCE AMAZING

WPROWADZENIE
WEEKEND Z MISTRZEM DOŚWIADCZEŃ
Lexus ma przyjemność powitać Państwa w Maladze i Grand
Hotelu Miramar, które są punktem startowym Waszej podróży.
Hotel znajduje się nad Morzem Śródziemnym, przy plaży La
Malagueta. Dzieli go zaledwie 15 minut spaceru od cytadeli
Alcazaba, zatoki i centrum miasta.
W tym malowniczym otoczeniu zapraszamy do wcielenia się
w rolę osoby, którą Lexus nazywa Mistrzem Doświadczenia
(Experiential Master) – docelowego klienta marki, który żyje
w świecie intensywnych doznań, chcąc dzielić je z rodziną,
przyjaciółmi i współpracownikami.

Mistrzowie żyją według zasady „ciężko pracuj i baw się dobrze”.
W tygodniu jeżdżą racjonalnie wybranym samochodem –
Lexusem ES, zapewniającym im komfort i wyrafinowanie, którego
oczekują. W weekendy lub podczas wakacji na południu Europy
mogą odkrywać swoją rozrywkową naturę i radość z jazdy drugim
samochodem w rodzinie, Lexusem RC.
Zapnijcie pasy i cieszcie się krętymi drogami południowej
Hiszpanii w nowym, pełnym charakteru, luksusowym coupe
RC 300h lub wybierzcie się na dłuższą, komfortową przejażdżkę
nowym modelem ES 300h.
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NOWY LEXUS ES: LEPSZE OSIĄGI I WYŻSZY POZIOM
WYRAFINOWANIA
• ES JEST NAJPOPULARNIEJSZYM SEDANEM LEXUSA I KLUCZOWYM MODELEM MARKI
• WŁAŚCIWY CZAS NA DEBIUT MODELU ES W EUROPIE ZACHODNIEJ
Po sześciu dekadach sukcesów w klasie sedanów średniej wielkości,
siódma generacja Lexusa ES podąża nową, ambitniejszą ścieżką
rozwoju. Od lat znany z komfortu, wyrafinowania i luksusu, nowy
model ES zachował swoje największe zalety, zyskując jednocześnie
całkowicie nowe podwozie, które pozwoliło nadać mu bardziej
dynamiczne kształty oraz uzyskać jeszcze lepsze prowadzenie i
osiągi.
ES wyznacza kierunek dalszej ekspansji w projektowaniu
samochodów Lexusa i zaangażowania w tworzenie pojazdów,
dostarczających większych wrażeń oraz emocjonalnego związku
człowieka i maszyny, umożliwiając zaprezentowanie szerszej
publiczności wizji przyszłości tej marki. Wierni marce nabywcy
nowego modelu ES dostaną samochód przestronniejszy, cichszy i
bezpieczniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Natomiast nowi klienci
otrzymają sedana o wysokich osiągach, wiodącej w klasie technologii
bezpieczeństwa oraz poziomie rzemiosła rzadko spotykanym w tym
segmencie rynku.

KORZENIE ES
Model ES pojawił się w gamie Lexusa w 1989 roku razem z flagowym
sedanem LS. Od tamtego czasu budował swoją popularność na
wiodącym w tej klasie komforcie oraz skupieniu na oczekiwaniach
nabywcy, czego wyrazem jest intuicyjne prowadzenie i konstrukcja
kokpitu zorientowanego na kierowcę.
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Słuchając opinii nabywców luksusowych samochodów z całego świata, Lexus
zdobył cenne informacje. Tę wiedzę wykorzystano w szeroko zakrojonych
testach modelu ES, prowadzonych na wszelkich możliwych rodzajach dróg na
całym świecie. Dziś ES jest najpopularniejszym sedanem Lexusa, z liczbą ponad
2,3 mln sprzedanych egzemplarzy.
GOTOWY NA EUROPĘ
Model siódmej generacji jest pierwszym, który zostanie wprowadzony
do sprzedaży w Europie Zachodniej i Środkowej. Podążając śladami
flagowego sedana LS i luksusowego coupe LC, otwiera nowy rozdział w
stylistyce samochodów Lexusa, niosącej ze sobą o wiele silniejszy ładunek
emocjonalny. Przyciągająca wzrok stylistyka, której stworzenie było możliwe
dzięki zastosowaniu całkowicie nowej platformy Global Architecture-K
(GA-K), będzie szczególnie atrakcyjna dla klientów w regionie, podobnie jak
emocjonujące wrażenia z jazdy i jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.
Na rynki Europy Zachodniej i Środkowej zostanie wprowadzony ES 300h z
nowym, samoładującym się napędem hybrydowym. Na innych światowych
rynkach ES jest także dostępny z różnymi wersjami silników benzynowych jako
modele ES 200, ES 250 i ES 350.
Sprzedaż aut Lexusa w Europie osiągnęła w 2018 roku poziom ponad 75 000
egzemplarzy, co stanowi najwyższy jak dotąd wynik i oznacza już piąty z rzędu
rok wzrostów sprzedaży. Nowy sedan ES staje się najważniejszym modelem w
gamie, mogąc istotnie przyczynić się do realizacji ambitnych planów Lexusa, by
do 2020 roku osiągnąć w Europie sprzedaż na poziomie 100 000 nowych
samochodów rocznie.
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NOWE WYMIARY I STYLISTYKA MODELU ES
• KONCEPCJA „PROWOKACYJNEJ ELEGANCJI”, OPARTA NA WYKORZYSTANIU NOWEJ PLATFORMY
GLOBAL ARCHITECTURE-K
• PRZESTRONNA I WYGODNA KABINA PRZYKŁADEM STYLU, W JAKIM BĘDĄ PROJEKTOWANE
WNĘTRZA KOLEJNYCH MODELI LEXUSA
STYLISTYKA
ZEWNĘTRZNA
„PROWOKACYJNEJ ELEGANCJI”

I

KONCEPCJA

Nowy ES powstał na nowej platformie Global Architecture-K
(GA-K), dając Lexusowi możliwość odkrywania nowych terytoriów
pod względem stylistyki luksusowych sedanów średniej wielkości.
Samochód jest dłuższy (+65 mm), niższy (-5 mm) i szerszy
(+45 mm) niż jego poprzednik. Większy rozstaw osi (+50 mm)
pozwolił na szersze rozstawienie przednich (+10 mm) i tylnych kół
(+37 mm) oraz umieszczenie ich bliżej narożników samochodu. Jego
prześwit i proporcje nadają modelowi ES bardziej atrakcyjny wygląd,
który przyciąga wzrok nie tylko miłośników marki i potencjalnych
nabywców.

Główny projektant modelu ES, Yasuo Kajino, określa
nową stylistykę samochodu mianem „prowokacyjnej
elegancji”: „ES zawsze był eleganckim, luksusowym
sedanem. Dla nowej generacji zadbaliśmy o
odważną stylistykę, rzucając wyzwanie tradycyjnym
oczekiwaniom nabywców” – powiedział.

Nowa platforma GA-K pozwoliła obniżyć linię maski, co dało
zespołowi Kajino swobodę w tworzeniu charakterystycznej,
mocno opadającej ku przodowi sylwetki, tworzącej dynamiczny, a
jednocześnie płynny kształt. Wygląd przedniego pasa modelu może
się różnić w zależności od wybranej wersji. Standardowo ES ma w
osłonie chłodnicy eleganckie pionowe żebra, wychodzące spod
logo marki Lexus. Wersja F SPORT – po raz pierwszy w gamie ES
– otrzymała czarny wzór z zachodzącymi na siebie kształtami litery
„L” oraz dodatkowymi wycięciami po bokach przedniego zderzaka.
Zrywając z poprzednimi generacjami, sylwetka charakteryzuje się
opadającą ku tyłowi linią dachu, podkreślającą niski prześwit auta i
jego aerodynamiczne kształty. Mocno wyrzeźbiony tył o czystych
liniach z lampami LED zachodzącymi na boki błotników nadaje
sylwetce stylistycznej ciągłości, widocznej pod każdym kątem.
Modele F SPORT mają dodatkowy spojler na pokrywie bagażnika,
dodatkowe oznaczenia i czarne osłony, podkreślające ich wygląd. Dla
standardowych odmian ES dostępne są trzy wzory 17- i 18-calowych,
aluminiowych felg. Dla wersji F SPORT zarezerwowano 19-calowe
koła, wyglądające podobnie do tych, które są montowane w
sportowym coupe Lexus LC.
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Paleta 12 kolorów zawiera nowe odcienie beżu i zieleni. Odcień Ice
Ecru stworzono, aby uchwycić efekt światła odbijającego się od
świeżego śniegu, podczas gdy Sunlight Green jest inspirowany wodą
oceanu oświetloną promieniami słońca. Dwa ekskluzywne kolory –
Sapphire Blue i F White – są dostępne dla wersji F SPORT.
TAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ
LEXUSA

WNĘTRZA PRZYSZŁOŚCI

Punktem odniesienia dla zespołu Yasuo Kajino w procesie
projektowania wnętrza modelu ES była koncepcja Lexus Future
Interior, łącząca kokpit skoncentrowany na kierowcy z przestronną i
wygodną częścią dla pasażera. Wzrok kierowcy pozostaje skupiony
na drodze przed samochodem dzięki umieszczeniu środkowego
wyświetlacza, tablicy zegarów i wyświetlacza Head-up blisko siebie,
w jego polu widzenia. Lexus nazwał tę koncepcję „Seat in Control” –
to prosty pomysł, polegający na tym, że wszystkie potrzebne elementy
sterowania znajdują się w zasięgu rąk kierowcy i doskonale widoczne
są wszelkie niezbędne informacje. Podłokietniki przesuwają się
wygodnie pod łokciami, a przyciski mogą być obsługiwane bez
konieczności odrywania rąk od kierownicy.
Innym sposobem zmniejszenia rozproszenia uwagi kierowcy jest
opcjonalny wyświetlacz Head-Up, który wyświetla odpowiednie
informacje o pojeździe na przedniej szybie. W pełni regulowany w
celu dopasowania do preferowanych ustawień, kolorowy wyświetlacz
jest największym, jaki znajdziemy w klasie luksusowych samochodów.
Oprócz podstawowych informacji, jak prędkość, poziom paliwa i pozycja
¹ W zależności od dostępności na rynku

zmiany biegów, wyświetlacz może również pokazywać ograniczenia
prędkości, informacje o trasie oraz wskazówki nawigacyjne.
Pozycja za kierownicą modelu ES jest teraz wygodniejsza dzięki
bardziej naturalnemu kątowi pochylenia kolumny kierownicy,
przesunięciu pedałów i zastosowaniu w standardzie fotela z
regulacją w 12 pozycjach. Kierownica pochodząca z modelu LS ma
ergonomicznie ukształtowaną obręcz oraz opcjonalne drewniane
wykończenie i zintegrowane elementy grzewcze. Kierowca i
pasażer mogą mieć podgrzewane i wentylowane fotele z zasysającą
powietrze wentylacją, połączoną bezpośrednio z klimatyzacją, co
zapewnia szybszy efekt chłodzenia.
System nawigacji wyposażono w 12,3-calowy wyświetlacz multimedialny
i sterowanie touchpadem Remote Touch drugiej generacji.
Komfort pasażerów na tylnej kanapie od dawna jest znakiem
rozpoznawczym modelu ES, a nowy model utrzymuje tę jakość
pomimo pochyłej linii dachu. Niżej umieszczony punkt biodrowy i
starannie ukształtowana podsufitka zachowują odpowiednią ilość
miejsca nad głowami, podczas gdy dłuższy rozstaw osi gwarantuje
mnóstwo miejsca dla nóg.
Paletę kolorów wnętrza wzbogacono o nową kombinację,
odzwierciedlającą przewodni motyw „prowokacyjnej elegancji”.
Wersja Rich Cream zestawia kremową tapicerkę z brązową
podsufitką, by nadać kabinie nowoczesny, a jednocześnie ciepły
wygląd. Inne warianty to Black, Chateau i Topaz Brown.
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PODWYŻSZONY KOMFORT W NOWYM ES
• PRZESTRONNA, CICHA KABINA
• NOWE FOTELE ZAPEWNIAJĄ WIĘKSZĄ WYGODĘ PODRÓŻNYCH
• IDEALNE WYCISZENIE KABINY PRZEZ BLOKOWANIE, IZOLACJĘ I ABSORPCJĘ HAŁASU
Przestrzeń i spokój od dawna są uznawane za podstawowe zalety
Lexusa ES. Najnowszy sedan podtrzymuje tę tradycję dzięki wiodącej
w klasie przestronności wnętrza i największej w tej klasie odległości
między pasażerami, wynoszącej aż 1022 mm.
Jakość podróżowania w kabinie zapewniono dzięki naukowemu
podejściu do osiągnięcia możliwie najcichszej i relaksującej
atmosfery we wnętrzu, a także do projektowania siedzeń, najlepszych
pod względem komfortu i trzymania ciała – niezależnie od postury
pasażera.
Lexus wie, że istnieje bezpośredni związek między ciszą a jakością,
a spokojna i zaciszna kabina jest kluczowym elementem japońskiej
gościnności Omotenashi, która definiuje pojazdy tej marki. Nowy
ES wznosi ciszę i spokój na swoim pokładzie na wyższy poziom,
wykorzystując nowe technologie i rozwiązania po raz pierwszy
zastosowane w modelu LS, by stać się jednym z najlepiej wyciszonych
modeli w swojej klasie.

Aby osiągnąć ten cel w nowym modelu ES, Lexus skupił swoje
wysiłki na trzech obszarach: przeciwdziałaniu hałasowi i wibracjom
u ich źródła, izolacji akustycznej, aby zapobiec hałasowi w kabinie,
oraz absorbcji dźwięku dzięki szerokiemu wykorzystaniu specjalnych
materiałów, pochłaniających niepożądany hałas. Postępy, jakich
dokonano w nowym modelu, przewyższają wszystko, co osiągnięto
do tej pory. ES zapewnia w swoim wnętrzu środowisko przyjazne
podróżnym – od momentu wejścia do samochodu, aż po jazdę z
wysoką prędkością.
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STORY
UDOSKONALIĆ IDEALNE SIEDZENIA – TRZYLETNI PROJEKT NOWEGO ES
Lexus przeprowadził trzyletni projekt, którego celem było
opracowanie idealnych foteli do nowego modelu ES. W
tym czasie powstało wiele prototypów, by znaleźć najlepsze
połączenie dobrego podparcia i komfortu, bez względu na
posturę pasażera.
Dla zespołu projektantów oznacza to, że w fotelu czujesz się
swobodnie, a postawa kierowcy jest odpowiednia – z pełnym
podparciem dla dolnej części pleców – bez względu na to, czy
podróżuje autostradą, czy po krętej drodze. Ponadto siedzenie
musi dostarczać kierowcy informacji o zachowaniu samochodu,
lecz bez nieprzyjemnych wibracji.
Fotele mają prostą konstrukcję, z pianką poliuretanową owiniętą
wokół żelaznej ramy. Płaska poduszka i uniesione sekcje boczne
podtrzymują biodra i stabilizują ciało, a subtelne zagłębienia w
powierzchni poduszki pozwalają niższym pasażerom cieszyć się
tym samym poziomem trzymania ciała, jak w przypadku osób o
większym wzroście. Przejawem typowej dla Lexusa dbałości o
szczegóły jest cienka, miękka warstwa w górnej części każdego
siedzenia, pozwalająca zanurzyć głowę w miękkiej poduszce,
zwiększając uczucie stabilności.

W przypadku siedzeń dla wersji ES F SPORT, zapewniających
jeszcze lepsze trzymanie w zakrętach, projektanci czerpali
inspirację z coupe Lexus LC. Główny inżynier Takeshi Kawano
wyjaśnił: „ES F SPORT jest na tyle sportowym samochodem, że
czułem, iż musimy całkowicie ustabilizować ciało kierowcy, tak
by unieruchomić je całkowicie, nawet podczas jazdy z pełną
prędkością na torze wyścigowym. Przetestowaliśmy fotele i
możemy powiedzieć, że nawet przy pokonywaniu zakrętów przy
dużych prędkościach pozycja kierowcy prawie się nie zmienia”.
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STORY
TWORZENIE CICHEJ KABINY
Każdy szczegół był istotny, gdy przyszło do tworzenia cichego
i spokojnego środowiska w kabinie nowego Lexusa ES.
Punktem odniesienia był flagowy sedan LS. Osiągnięcie tego
celu zajęło inżynierom Lexusa trzy lata. Wiedzieli, że celem nie
jest uzyskanie martwej ciszy, jak w studiu nagraniowym, lecz
stworzenie komfortowej, niczym niezmąconej atmosfery, która
pozwala w pełni cieszyć się systemem audio lub z łatwością
prowadzić rozmowę.
By wyeliminować potencjalne źródła hałasu, ES przeszedł
intensywne testy w tunelu aerodynamicznym, co doprowadziło
do drobnych, ale istotnych korekt w położeniu lusterek bocznych,

wycieraczek i innych części, które zakłócały przepływ powietrza
wokół samochodu. Kolejnym krokiem były materiały izolacyjne,
zapobiegające przedostawaniu się zewnętrznych dźwięków do
samochodu, zaślepianie otworów lub zamykanie ich blachą. Na
koniec dodano materiały pochłaniające hałas w kluczowych
obszarach, takich jak kolumny zawieszenia, spoilery i osłony
podłogi, by zredukować dźwięki i wibracje.
Zespół projektowy musiał wziąć pod uwagę takie czynniki,
jak warunki drogowe lub pogodowe, które co chwilę mogą
się zmieniać. Było to ogromne wyzwanie, wymagające wiele
czasu i cierpliwości, ale wyniki tych działań sprawiły, że znany
z cichej kabiny, najnowszy Lexus ES stał się lepiej wytłumionym
pojazdem niż kiedykolwiek przedtem.
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LEPSZE OSIĄGI W SAMOŁADUJĄCYCH SIĘ
NAPĘDACH HYBRYDOWYCH
• ZUPEŁNIE NOWA, CZWARTA GENERACJA SAMOŁADUJĄCEGO SIĘ UKŁADU HYBRYDOWEGO
LEXUSA Z NOWYM 2,5-LITROWYM SILNIKIEM, AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW I
AKUMULATOREM TRAKCYJNYM
• CAŁKOWITA MOC WYJŚCIOWA 218 KM / 160 KW
• NIEWIELKIE ZUŻYCIE PALIWA OD 5,3 L/100 KM W CYKLU MIESZANYM WLTP
• HYBRYDOWY SYSTEM STEROWANIA, ZAPROJEKTOWANY W CELU ZAPEWNIENIA PRECYZYJNEJ I
LINIOWEJ REAKCJI NA GAZ
• NOWY 2,5-LITROWY SILNIK OSIĄGA NAJWYŻSZĄ NA ŚWIECIE, 41-PROCENTOWĄ MAKSYMALNĄ
SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ W STOSUNKU DO OKREŚLONEJ MOCY SILNIKA

CZWARTA GENERACJA NAPĘDU HYBRYDOWEGO
LEXUSA
Nowy Lexus ES 300h został wyposażony w samoładujący się
napęd hybrydowy czwartej generacji, zapewniający luksusowemu
sedanowi średniej wielkości wyjątkową oszczędność paliwa, wysokie
osiągi i minimalną emisję spalin. Wyposażono go w wyjątkowo
wydajny 2,5-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy, pracjący
w oszczędnym cyklu Atkinsona, połączony z lżejszym, bardziej

zwartym i mocniejszym silnikiem elektrycznym. Całkowita moc
systemowa tego zestawu to 218 KM (160 kW), a zużycie paliwa w
cyklu mieszanym WLTP wynosi od 5,3 l/100 km.
2,5-litrowy silnik jest całkowicie nową konstrukcją z technologią
szybkiego spalania, która czyni go najbardziej wydajną termicznie
jednostką, stosowaną w pojeździe produkcyjnym (wydajność cieplna
wynosi aż 41% przy maksymalnej mocy wyjściowej). Efektem jest
wyższa moc bez zwiększania emisji i zużycia paliwa.

¹ Korekta wartości NEDC: Zużycie paliwa od 4,36 L/100 km, emisja CO2 od 99,85 g/km
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Wyposażenie pomagające osiągnąć takie wyniki obejmuje
proste otwory dolotowe, zwiększone kąty pochylenia zaworów i
obrabiane laserem gniazda zaworowe. Pompa oleju o zmiennej
wydajności, wielootworowe wtryskiwacze, inteligentny elektryczny
układ zmiennych faz rozrządu VVT-iE na zaworach ssących oraz
zmienny układ chłodzenia również przyczyniają się do zarządzania
temperaturą silnika i spalaniem. Aby osiągnąć najlepszą możliwą
wydajność, zbudowano aż 60 prototypów i przeprowadzono ponad
10 mln km testów drogowych.
Zaprojektowana specjalnie do współpracy z 2,5-litrowym silnikiem,
nowa skrzynia biegów ma wieloosiowy układ silników elektrycznych
w miejsce poprzedniej konfiguracji współosiowej, co zmniejsza
całkowitą długość zestawu o prawie 30 mm. Tradycyjna przekładnia
planetarna została zastąpiona równoległą przekładnią zębatą
i wielofunkcyjną przekładnią, łączącą przekładnię planetarną z
pierścieniem rozdziału mocy, biegiem postojowym i wstecznym w
pojedynczą, kompaktową jednostkę.

Akumulator niklowo-wodorkowy dostarczający prąd silnikowi
elektrycznemu przeniesiono z bagażnika pod tylną kanapę. Było
to możliwe dzięki zmniejszeniu wysokości baterii o 120 mm i
zastosowaniu bardziej zwartego układu chłodzenia. Przeniesienie
akumulatora pod siedzenia nie tylko uwolniło dodatkową przestrzeń
bagażową, ale też poprawiło rozkład masy samochodu między
przednią i tylną osią, zapewniając lepsze prowadzenie.
W modelu ES 300h wprowadzono kilka nowych funkcji, aby
poprawić ogólną satysfakcję z jazdy. Hybrydowy układ sterowania
zaprojektowano z myślą o zapewnieniu bardziej liniowego
przyspieszenia, dzięki wyrównaniu prędkości obrotowej silnika z
prędkością pojazdu, zmniejszając wrażenie „rozpędzania na gumowej
taśmie”, często kojarzonego z systemami hybrydowymi. Włączenie
sportowego trybu jazdy dodatkowo zwiększa przyspieszenie,
zwiększając też moment obrotowy przy niższych prędkościach,
podczas gdy łopatki pod kierownicą mogą być używane do zmiany
sześciu wirtualnych przełożeń, zapewniając precyzyjniejszą kontrolę
nad autem.
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INNOWACJE W PODWOZIU I ZAWIESZENIU
POPRAWIAJĄCE PROWADZENIE I KOMFORT JAZDY
• DYNAMICZNE OSIĄGI MODELU ES, OPARTE NA NOWEJ, PRZEDNIONAPĘDOWEJ
PLATFORMIE GA-K
• NOWA KONSTRUKCJA ZAWIESZENIA Z DYNAMICZNĄ KONTROLĄ TŁUMIENIA I PIERWSZYM NA
ŚWIECIE ZAWOREM NISKICH PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
• WYSOCE RESPONSYWNY UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM
• ROZLEGŁE TESTY ZAWIESZENIA NA EUROPEJSKICH DROGACH I TORACH WYŚCIGOWYCH
Zespół inżynierów nowego Lexusa ES, kierowany przez głównego
inżyniera, Yasuhiro Sakakibarę, miał jasny cel: zmianę wizerunku
modelu. Oznaczało to przekształcenie sedana znanego przede
wszystkim z komfortu i dostojnej jazdy w taki, który byłby w stanie
zapewnić wiodące w swojej klasie własności jezdne oraz moc, którą
można poczuć i usłyszeć.
Według Sakakibary, najnowszy ES został zbudowany z myślą o tym,
aby zapewnić znacznie wyższy poziom osiągów niż którykolwiek
z jego poprzedników. „Wiedzieliśmy, że ES musi się stać bardziej
responsywny i łatwy w prowadzeniu, bez względu na to, po jakiej
drodze będzie jechać. Można to osiągnąć tylko dzięki solidnym
fundamentom” – powiedział główny inżynier modelu.

Punktem wyjścia była nowa platforma GA-K. To wyjątkowo
sztywne podwozie z napędem na przednie koła, rywalizujące pod
względem sztywności skrętnej z napędzającą tylne koła platformą
GA-L, używaną w modelach LC coupe i LS sedan. Różne gatunki
stali o wysokiej wytrzymałości zmniejszają jej masę w porównaniu
z poprzednimi platformami, a udoskonalenia, takie jak całkowicie
nowe wielowahaczowe tylne zawieszenie, elektryczne wspomaganie
kierownicy zintegrowane z przekładnią i wzmocnienie w kształcie
litery V za tylną kanapą, dały inżynierom możliwość dostrojenia
parametrów ES-a z nową precyzją.
Zespół pracujący nad konstrukcją podwozia dążył do stworzenia
poczucia komfortu i przewidywalności prowadzenia auta,
połączonego z szybkimi reakcjami na każdy ruch kierownicy.
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Przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona
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ZAWIESZENIE, KTÓRE
OKOLICZNOŚCI

DOPASOWUJE

SIĘ

DO

Mając solidną bazę do zbudowania samochodu, zespół Sakakibary
zdecydował się zaprojektować zawieszenie, które może być
dostrojone tak, aby zapewnić zarówno wyjątkowy komfort, jak i
precyzję prowadzenia. Powstała konstrukcja, wykorzystująca z
przodu kolumny MacPhersona, a z tyłu rozwiązanie wielowahaczowe
z wahaczami wleczonymi oraz drążkami stabilizującymi po obu
stronach.
Główny kierowca testowy, Yoshiaki Ito, tak oto opisał zwiększony
poziom komfortu w modelu ES: „Chcemy, aby kierowca miał
poczucie całkowitej kontroli, gdy siada za kierownicą modelu ES. To
poziom komfortu, wykraczający daleko poza to, co zwykle uważamy
za wygodną jazdę”.
Chociaż konstrukcja przedniego zawieszenia jest podobna do
poprzedniej wersji Lexusa ES, wprowadzono w niej kilka zmian, aby
poprawić ogólny czas reakcji. Kąt ustawienia kolumn zmieniono tak,
by poprawić przenoszenie obciążeń od kół, wpływające na własności
jezdne. Zwiększono też wyprzedzenie sworzni zwrotnic (+2 stopnie,
+8 mm) dla poprawienia stateczności jazdy z dużymi prędkościami.
Nowo opracowane amortyzatory Dynamic Control reagują nawet
na najmniejsze ruchy zawieszenia dzięki specjalnemu zaworowi
pomocniczemu, który umożliwia przepływ oleju w obu kierunkach
przed dotarciem do głównego zaworu.
Tylne zawieszenie wielowahaczowe z wahaczami wleczonymi
również wykorzystuje amortyzatory Dynamic Control. Wyższy

punkt mocowania wahacza wleczonego i zastosowanie większych
tulei zapewniają lepszą pracę zawieszenia na nierównościach, zaś
szerszy rozstaw tulei stabilizatorów przyczynia się do zmniejszenia
przechyłów nadwozia.
Nowy elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS, Electric
Power Steering) zwiększa precyzję kierowania. W przeciwieństwie
do układu obecnego w poprzedniej generacji ES, w którym silnik
wspomagania zamontowany był na kolumnie kierowniczej, teraz
silnik wspomagania znajduje się na przekładni zębatkowej, co daje
lepsze wyczucie kierownicy. Nowe rozwiązanie umożliwiło też
zwiększenie zakresu regulacji położenia kierownicy – kąta ustawienia
o 30 milimetrów i wysunięcia kolumny o 40 milimetrów.

Tylne zawieszenie
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STORY
INNOWACJE W KONSTRUKCJI ZAWIESZENIA
Determinacja inżynierów Lexusa, aby osiągnąć płynną, cichą i wyrafinowaną jazdę na wyższym poziomie, była przyczyną powstania
pierwszego na świecie rozwiązania inżynieryjnego: nowego amortyzatora Swing Valve z zaworem o ultraniskiej prędkości. Mówiąc
najprościej, zapewnia on odpowiedni poziom siły tłumienia, nawet przy najmniejszym ruchu kół i zawieszenia, na przykład podczas
wolnego ruszania.
Sekretem skuteczności systemu jest sposób kontrolowania przepływu oleju w nowym układzie zaworów. Dodatkowy zawór o ultraniskiej
prędkości umożliwia pracę przy bardzo niskich prędkościach przepływu cieczy, a główny zawór zaczyna działać dopiero przy niskich i
wyższych prędkościach. W każdym przypadku efektem jest elastyczne dopasowywanie pracy zawieszenia.
Zespół projektowy opracował również nowe zawieszenie tylne z podwójnymi wahaczami i komponentami rozmieszczonymi z najwyższą
dokładnością, aby uzyskać sztywność niezbędną do uzyskania doskonałych reakcji na ruchy kierownicą i stabilności prowadzenia.
Zawieszenie poddano rygorystycznym testom drogowym na wszystkich rodzajach nawierzchni występujących w Europie, a także na
torach wyścigowych.

przedni amortyzator

Zawór o ultraniskiej prędkości
zaznaczony na czerwono

tylny amortyzator

Zawór o ultraniskiej prędkości
zaznaczony na czerwono
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WIODĄCY W KLASIE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA Z
SYSTEMEM LEXUS SAFETY SYSTEM +, POTWIERDZONY
W TESTACH ZDERZENIOWYCH EURO NCAP
• LEXUS ES ZDOBYWA 5-GWIAZDKOWĄ OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA, OSIĄGAJĄC JEDNĄ
Z NAJWYŻSZYCH ŚREDNICH W RAMACH NOWYCH, ZAOSTRZONYCH I BARDZIEJ
RYGORYSTYCZNYCH TESTÓW ORGANIZACJI EURO NCAP W 2018 ROKU
• UDOSKONALONY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LEXUS SAFETY SYSTEM + Z DODATKOWYMI
FUNKCJAMI WYKRYWANIA PIESZYCH W DZIEŃ I W NOCY
• LEXUS CODRIVE ZAPEWNIA 2. POZIOM AUTONOMII WEDŁUG SAE
• SZTYWNE NADWOZIE DZIĘKI ZASTOSOWANIU NOWEJ PLATFORMY GLOBAL ARCHITECTURE - K
Najlepsza w klasie jakość systemów bezpieczeństwa w nowym
Lexusie ES została potwierdzona w oficjalnych, niezależnych testach
Euro NCAP. Model uzyskał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek z
jedną z najwyższych średnich ocen punktowych, które organizacja
odnotowała po wprowadzeniu nowych, zaostrzonych kryteriów,
stosowanych w 2018 roku.
Kluczem do doskonałości modelu ES w zakresie bezpieczeństwa jest
najnowsza wersja systemu Lexus Safety System +, zaawansowanego
pakietu technologii aktywnego bezpieczeństwa (standardowo
oferowanego we wszystkich wersjach samochodu, sprzedawanego

w Europie Zachodniej i Środkowej). Opracowanie Lexus Safety
System + jest dowodem na zaangażowanie marki w upowszechnianie
korzyści, płynących z zaawansowanych technologii bezpieczeństwa
i stosowanie tych rozwiązań nie tylko w najwyższych i najdroższych
modelach.
Zastosowana w modelu ES, najnowsza wersja systemu Lexus Safety
System + daje nowe możliwości i zwiększa liczbę scenariuszy, w
których może zapewnić dodatkowe ostrzeżenia i zabezpieczenia, aby
zapobiec wypadkom. Nowe funkcje obejmują wykrywanie pieszych i
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rowerzystów w dzień i w nocy w ramach kompleksowego systemu
ochrony przedzderzeniowej PCS (Pre-Collision).
Poprzednia wersja systemu wykrywa pojazdy i pieszych na drodze
samochodu. Najnowszy PCS to rozwinięcie tej technologii,
które stanowi odpowiedź na jeden z najczęstszych scenariuszy
wypadków na drodze, dzięki możliwości wykrywania rowerzystów.
Poprzez zwiększenie czułości i zakresu dynamicznego radaru,
system został ulepszony, by wykrywać przechodniów również
nocą.
Połączenie aktywnego tempomatu z radarem (Dynamic
Radar Cruise Control) i systemu śledzenia pasa ruchu (Lane
Tracing Assist) odpowiada 2. poziomowi autonomii (zgodnie z
normami, określonymi przez Stowarzyszenie Inżynierów Techniki
Motoryzacyjnej, tzw. Society of Automotive Engineers), który
zwiększa bezpieczeństwo jazdy, podczas gdy kierowca wciąż ma
kontrolę nad pojazdem.
Kolejnym nowym systemem bezpieczeństwa, zastosowanym
w modelu ES, jest dwustopniowy system adaptacyjnych świateł
drogowych AHS (Adaptive High Beam). Nie tylko automatycznie
przełącza światła drogowe i mijania, lecz zmienia również kształt
snopa światła, wytwarzanego przez matrycę, składającą się z 24
oddzielnych diod LED, zapewniając przez cały czas optymalne
oświetlenie drogi i nie oślepiając przy tym kierowców innych
pojazdów.
Nowy Lexus ES ma również imponujące wyposażenie i parametry
z zakresu bezpieczeństwa biernego, oparte na jakości nowej,
niezwykle sztywnej platformy GA-K. Pasażerowie we wnętrzu
kabiny są chronieni zestawem 10 poduszek powietrznych.
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NIEZWYKŁE WRAŻENIA Z SYSTEMEM AUDIO MARK
LEVINSON PUREPLAY
• 17-GŁOŚNIKOWY SYSTEM MARK LEVINSON PUREPLAY GWARANCJĄ
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DŹWIĘKU
• PARAMETRY OSIĄGNIĘTE DZIĘKI PRECYZYJNIE DOBRANEMU NAGŁOŚNIENIU, ŚWIATOWEJ KLASY
GŁOŚNIKOM ORAZ ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII STROJENIA I WYRÓWNYWANIA CIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO
• MODEL ES JEST PIERWSZYM POJAZDEM, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM MARK LEVINSON
PUREPLAY
• 10-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO MARKI PIONEER RÓWNIEŻ ZAPROJEKTOWANO SPECJALNIE DO
WNĘTRZA NOWEGO MODELU ES
W nowym Lexusie ES debiutuje 17-głośnikowy system Surround
Sound PurePlay firmy Mark Levinson, zaprojektowany specjalnie
dla tego modelu. Pierwszą tego typu architekturę audio na świecie
stworzono, aby otoczyć podróżnych mocnym, precyzyjnym i czystym
dźwiękiem.

Ciche wnętrze modelu ES to idealne środowisko do cieszenia się
wysoką jakością tego systemu. Firma Mark Levinson od samego
początku była zaangażowana w prace rozwojowe nad koncepcją
nowego samochodu, dzięki czemu mogła przyczynić się do
zapewnienia najlepszej możliwej jakości akustycznej jego wnętrza.

PurePlay wykorzystuje wiele unikalnych rozwiązań, aby zapewnić
wyjątkową jakość dźwięku w pojeździe, dzięki precyzji odtwarzania,
rozmieszczeniu głośników oraz technologii dostrajania i
wyrównywania ciśnienia akustycznego.

Zestaw składa się łącznie z 14 głośników UnityTM o średnicy 90 mm
– o dwa więcej, niż w poprzedniej generacji ES. Rozmieszczono je w
siedmiu punktach wokół kabiny, od deski rozdzielczej, przez górną
część paneli drzwiowych, skutecznie otaczając dźwiękiem kierowcę
i pasażerów.
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MARK LEVINSON PUREPLAY
Głośniki 90 mm prawy i

Eliptyczne 9-calowe

Głośniki 90 mm prawy i

lewy w przednich drzwiach

głośniki w przednich

lewy w tylnych drzwiach

drzwiach

Głośniki 90 mm
umieszczone w

Centralny
głośnik 90 mm

12-kanałowy
1800W

desce rozdzielczej

umieszczony w

wzmacniacz

prawy i lewy

desce rozdzielczej

cyfrowy

265-milimetrowy
subwoofer

Głośniki wysoko i

Głośniki wysoko i

średniotonowe w przednich

średniotonowe w tylnych

drzwiach

drzwiach

LEXUS ES

Umieszczenie głośników na wysokości ramion poprawiło akustykę
i wytworzyło synergię tonalną. Doskonale dobrane pod względem
brzmienia rozmieszczenie – z uwzględnieniem pasma przenoszenia
głośników średnio- i wysokotonowych, tworzy jednolitą barwę i dwie
identyczne przestrzenie dźwiękowe dla osób siedzących z przodu
i z tyłu. W efekcie każdy z pasażerów jest indywidualnie otoczony
dźwiękiem, a jakość odsłuchu jest doskonała, bez względu na
zajmowane miejsce.
System wyposażono również w dwa dziewięciocalowe głośniki
niskotonowe w przednich drzwiach oraz potężny subwoofer
o średnicy 265 mm za tylnymi siedzeniami – największy, jaki
kiedykolwiek fabrycznie zamontowano w produkcyjnym modelu
Lexusa. Zwrócono uwagę na każdy szczegół projektu, również pod
względem estetycznym. Osłony głośników pokryto organicznym
wzorem, imitującym użyłkowanie liści.
Mark Levinson wykorzystuje zaawansowane technologie, aby
uzyskać zarówno doskonałą jakość odtwarzania, jak i oszczędność
energii. Jedną z nich jest nowy Quantum Logic Surround,
pomagający uzyskać pełne brzmienie i wysoką jakość dźwięku.
Zestaw audio w modelu ES korzysta również z systemu ClariFi 2.0,
odtwarzającego dźwięk tak bliski oryginałowi, jak to tylko możliwe,
zwłaszcza w przypadku muzyki ze źródeł o niskiej jakości, takich jak
mocno skompresowane pliki cyfrowe.
Niezależnie od technologii, ludzkie ucho pozostaje niezbędnym
narzędziem: system audio w modelu ES jest dostrajany przez zespół
doświadczonych inżynierów-akustyków, ze słuchem o wyjątkowej
wrażliwości. Ich umiejętności pomagają sprawić, by emitowany

dźwięk przywoływał autentyczną, emocjonalną jakość odtwarzanej
muzyki.
SYSTEM AUDIO PIONEER – ZAPROJEKTOWANY JAK
NA ZAMÓWIENIE
Nowy Lexus ES jest również oferowany z 10-głośnikowym systemem
audio, zaprojektowanym specjalnie dla tego pojazdu przez firmę
Pioneer. Integruje szereg zaawansowanych technologii, by zapewnić
dokładną reprodukcję dźwięku z dowolnego źródła, tworząc
realistyczny, angażujący muzyczny krajobraz.
Technologia cyfrowej obróbki sygnału Pioneera pozwala uzyskać
dźwięk o jakości CD ze skompresowanych plików audio w formacie
MP3 – z czystym dźwiękiem, nawet podczas odtwarzania na niskim
poziomie głośności.
Architektura zestawu składa się 9-centymetrowych głośników CST
po lewej i prawej stronie deski rozdzielczej, łączących w sobie
głośnik wysokotonowy i średniotonowy. Pojedyncze źródło jest
więc wykorzystywane do odtwarzania pełnego zakresu średnich i
wysokich tonów, co zapewnia realistyczną reprodukcję wokalu i daje
wrażenie, że artysta śpiewa na żywo przed słuchaczami.
Głośniki rozmieszczono pod optymalnym kątem, by stworzyć
dynamiczne i bogate pole dźwiękowe – z brzmieniem, które dociera
do uszu podróżnych bezpośrednio, jak również na skutek odbicia
od szyb przedziału pasażerskiego. Końcowym efektem jest szeroki,
głęboki, trójwymiarowy dźwięk.
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PIERWSZY W HISTORII ES F SPORT
• PIERWSZA GENERACJA MODELU ES, OFEROWANA RÓWNIEŻ W ODMIANIE F SPORT
• EKSKLUZYWNA, SPORTOWA STYLISTYKA I DODATKOWE WYPOSAŻENIE
• WYKOŃCZENIE WNĘTRZA INSPIROWANE TRADYCYJNYMI TECHNIKAMI WYTWARZANIA
JAPOŃSKICH MIECZY KATANA
• ADAPTACYJNE ZAWIESZENIE (ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION) ORAZ DODATKOWE TRYBY
JAZDY SPORT S I SPORT S + DOSTARCZAJĄ WIĘCEJ WRAŻEŃ Z JAZDY
Siódma generacja modelu ES jest jednocześnie pierwszą w
historii tego sedana, dostępną w wersji F SPORT. Wyróżnia się
ekskluzywnymi, sportowymi elementami nadwozia i wykończenia
wnętrza, unikalnymi kolorami kół oraz wyposażeniem.
Poza sportowym wyglądem, ES F SPORT przeszedł również
specjalny tuning podwozia i systemu adaptacyjnego zawieszenia
AVS (Adaptive Variable Suspension). Efektem są bardziej angażujące
wrażenia z jazdy, jednakże bez poświęcania komfortu i wyszukanej
stylistyki, które są nieodłącznie związane z tradycyjną jakością i
charakterem modelu ES.
EKSKLUZYWNE ELEMENTY KAROSERII I WNĘTRZA
W WERSJI F SPORT
ES F SPORT charakteryzuje się mnóstwem sportowych detali,
podkreślających niską, przyciągającą wzrok sylwetkę samochodu.
Zindywidualizowane wyposażenie to m.in. charakterystyczny wzór
połyskującej czernią osłony chłodnicy, składający się z połączonych

ze sobą kształtów litery „L”. Ta sama czarna powłoka pokrywa
również obramowanie tylnych lamp.
F SPORT ma dyskretny spojler, zintegrowany z pokrywą bagażnika,
na której nie mogło zabraknąć oznaczenia F SPORT, oraz dyfuzor,
który uzupełnia dolną tylną część zderzaka.
Model wyposażono w 19-calowe, kute aluminiowe felgi, podobne
do tych, zastosowanych w Lexusie LC Coupe. Specjalnie dla modeli
F SPORT zarezerwowano dwa ekskluzywne kolory – Heat Blue i
F White.
W kabinie zamontowano sportowe przednie siedzenia z
wytłoczonymi emblematami F SPORT i zastosowano nowe
aluminiowe wykończenie Hadori, inspirowane tradycyjnymi
japońskimi mieczami katana. Kierownicę F SPORT i dźwignię zmiany
biegów poryto delikatną w dotyku, perforowaną skórą. Jako opcja
dostępne są sportowe, aluminiowe wykończenia pedałów. Tylko w
wersji F SPORT skórzana tapicerka może mieć kolor płomiennej
czerwieni (Flame Red).
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F SPORT – WIĘCEJ KONTROLI NAD SAMOCHODEM
Dla uzyskania jeszcze lepszych osiągów, model ES F SPORT
zaopatrzono w adaptacyjne zawieszenie AVS (Adaptive Variable
Suspension), podobne do systemu, zastosowanego po raz pierwszy
w coupe Lexus LC. W miejsce zamontowanych w innych wersjach
ES amortyzatorów Dynamic Control, w odmianie F SPORT występują
regulowane amortyzatory o zmiennej sztywności. AVS automatycznie
dobiera siłę tłumienia dla każdego z kół, dokonując płynnej regulacji w
zakresie 650 poziomów, co zapewnia maksimum komfortu, optymalne
własności jezdne i precyzję prowadzenia na każdej nawierzchni.
Komputer dokonuje doboru właściwej siły tłumienia w oparciu o dane
z czujników, mierzących przyspieszenie poziome i pionowe, prędkość
jazdy, kąt skrętu kierownicy, odchylenie od kierunku jazdy oraz
parametry pracy układu hamulcowego, a także informacje pochodzące
z komputera sterującego silnikiem.
Wersje wyposażone w AVS mają dwa dodatkowe tryby jazdy,
wybierane pokrętłem systemu Drive Mode Select: Sport S i Sport S +.
W trybie S wyostrza się reakcja na gaz i zmienia program zmiany
biegów automatycznej przekładni, natomiast w trybie Sport S + do
jeszcze bardziej sportowej jazdy dopasowywane są parametry pracy
przepustnicy, przekładni i układu kierowniczego oraz adaptacyjnych
amortyzatorów.
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STORY
NAPĘDZANY INTUICJĄ: LEXUS TWORZY PIERWSZĄ NA ŚWIECIE REKLAMĘ NAPISANĄ PRZEZ SZTUCZNĄ
INTELIGENCJĘ
Lexus podjął się pionierskiego projektu i stworzył pierwszą na świecie reklamę, która została napisana w całości przez sztuczną inteligencję
(AI) i wyreżyserowana przez laureata Oscara.
60-sekundowy film „Napędzany Intuicją” („Driven by Intuition”) stanowi kluczową część kampanii wprowadzającej do Europy nowego
sedana Lexus ES. Powstał z wykorzystaniem piszącego scenariusze modułu sztucznej inteligencji (AI), stworzonego przez Lexusa we

współpracy z agencją kreatywną The&Partnership London i partnerem technicznym Visual Voice. Do analizy danych dźwiękowych,
tekstowych i wizualnych wykorzystano komputer IBM Watson.
Historia została zekranizowana przez zdobywcę Oscara, reżysera Kevina Macdonalda, autora filmów „Ostatni król Szkocji”, biografii
Whitney Houston („Whitney”) i nagrodzonego Oscarem filmu dokumentalnego „Jeden dzień września”.

LEXUS ES

Ta pierwsza na świecie współpraca między sztuczną inteligencją i znanym twórcą miała na celu sprawdzenie granic możliwości kooperacji
między ludźmi i maszynami oraz znaczenia intuicji w relacjach pomiędzy nimi.
Rezultatem jest angażujący spot, opowiadający historię mistrza rzemiosła Takumi, który kończy swoją żmudną pracę i wypuszcza w świat
nowego Lexusa ES – tylko po to, by samochód został zniszczony w teście zderzeniowym. W kluczowym momencie do akcji wkracza
automatyczny system hamowania awaryjnego, ratując samochód przez rozbiciem i demonstrując wartość oraz efektywność zastosowanej
w nim intuicyjnej technologii.
Vincent Tabel, starszy menedżer ds. marki i komunikacji Lexus Europe, powiedział: „W Lexusie lubimy przekraczać granice technologii i
projektowania, dlatego chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego i nowatorskiego, aby wprowadzić nowego Lexusa ES.
ES jest intuicyjny i innowacyjny, dlatego pragnęliśmy, aby reklama to pokazała. Ten film przewyższa nasze oczekiwania odnośnie tego, do
czego zdolna jest sztuczna inteligencja – od kreatywności, po wyrażanie ludzkich emocji”.
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STORY
INSPIROWANY TRADYCJĄ JAPOŃSKIEGO MIECZA
Lexus cieszy się wysoką renomą dzięki łączeniu nowoczesnego stylu i materiałów z kunsztem i estetyką zakorzenioną w japońskiej
tradycji. Tak właśnie jest w przypadku nowych aluminiowych listew Hadori, oferowanych jako wykończenie wnętrza wyłącznie w Lexusie
ES F SPORT. Bezpośrednią inspiracją jest wielowiekowa metoda polerowania ostrza katany, miecza japońskich wojowników, zwanych
samurajami.
Do ręcznego stworzenia prototypu projektant Toshihide Maseki zatrudnił ekspertów od tego tradycyjnego rzemiosła. Następnie procedurę
zreplikowano za pomocą technologii maszynowej, łącznie z tworzeniem losowo przebiegających linii, które nadają obrabianym elementom
wyglądu charakterystycznego dla tradycyjnego rękodzieła.
Maseki wyjaśnił: „Mimo że doskonałość jest ważnym elementem rzemiosła, produkt jest niekompletny, jeśli nie nadamy mu bardziej ludzkich,
instynktownych elementów, które nie są oparte na prostych obliczeniach. Wyrób maszynowy i zarazem rzemieślniczy, wyrafinowany, ale
poddany wpływom – to może się wydawać sprzeczność, ale dzięki wielu próbom, w końcu udało nam się osiągnąć ich połączenie”.
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LEXUS ES 300h
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne
Długość
Wymiary zewnętrzne

Szerokość

Przestrzeń na nogi

Wnętrze

Odległość między fotelami przednim
i tylnym
Liczba miejsc

mm

1865
1445

mm

2870

Przód

mm

1600*2, 1590*3, 4

Tył

mm

1610*2, 1600*3, 4

Przód

mm

Tył

mm

Przód

mm

1077.5

Tył

mm

998.6

Długość

mm

2168

Szerokość

mm

1533

Wysokość

mm

1145

mm

1022

Rozstaw osi

Wysokość nad siedziskiem

4975

mm

Wysokość*1

Rozstaw kół

Bez lusterek

mm

osoby

953
949.5

5
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Zwis

Przód

mm

Tył

mm

Współczynnik oporu powietrza
mm

Kąt natarcia (GVM)
Kąt zejścia (GVM)

stopnie

13.2

stopnie

9.8

Przód

Min. -Max. (EC/
ECE) kg

985 - 1020

Tył

Min. - Max. (EC/
ECE) kg

695 - 720

Total
Masa całkowita

Pojem. zbiornika paliwa

150
Poniżej przedniej osi i przedniej rury
wydechowej

Położenie min prześwitu

Pojem bagażnika

1100
0.26

Min. prześwit

Masa własna

1005

VDA

kg

1680 - 1740

kg

2150

L

454*5

L
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Silnik
Rodzaj

A25A-FXS

Liczba I układ cylindrów

4-cylindrowy, rzędowy
16-zaworowy, DOHC,
VVT-iE (wlot), VVT-i (wylot)

Mechanizm rozrządu
Średnica x Skok tłoka

mm

87.5 x 103.4

Pojemność skokowa

cm3

2487

LEXUS ES

Stopień sprężania

14.0 : 1

System wtrysku paliwa

EFI, D-4S

System dolotowy

Wolnossący
EURO6d-TEMP,
EURO6 with OBD

Normy emisji
Rodzaj paliwa

Benzyna

Rekomendowana liczba oktanowa

RON

Max. Moc

EEC

kW/rpm (ps/rpm)

Max. Moment obr

EEC

Nm/rpm (kg-m/rpm)

91
131/5700 (178/5700)
221/3600-5200
(22.5/3600-5200)

Zużycie paliwa WLTP

Cykl mieszany

l/100km

od 5.275

CO2 Emisja WLTP

Cykl mieszany

g/km

od 119.54

Silnik elektryczny
Rodzaj
Max. Moc
Max. Moment Obr

Synchroniczny z magnesem stałym
kW(ps)
Nm

88 (120)
202

Bateria Hybrydowa
Rodzaj

Ni-MH

Liczba ogniw
Napięcie

204
V

244.8
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Moc układu
Max. Moc układu*6

kW (ps)

160 (218)

Osiągi
Max. Prędkość*
Przyspieszenie*

0 to 100 km/h*7

km/h

180

sec.

8.9

Podwozie
Skrzynia biegów

Kod

P710

Rodzaj

CVT

Parametry
Przełożenie skrzyni biegów

FF
Tył
Przód

0.402

Przełożenie
przekładni głównej
Rodzaj hamulców

Rozmiar
Hamulec postojowy-sterowanie,
umiejscowienie

3.389
Przód

Wentylowane tarcze

Tył

Tarcze

Przód

Średnica/Grubość

mm

305/28

Tył

Średnica/Grubość

mm

281/12
Elektryczny przycisk na panelu głównym

LEXUS ES

Zawieszenie

Przód

Kolumna MacPherson

Tył

Wahacze wleczone
2.7*8, 2.6*9, 10

Liczba obr kierownicy -Lock to Lock
Min. Promień skrętu

W obrysie opon

m

5.8*8, 5.9*9, 10

W obrysie nadwozia

m

6.2*8, 6.3*9, 10

Rodzaj przekładni kierowniczej

*1: Puste auto
*2: Z oponami 215/55R17
*3: Z oponami 235/45R18
*4: Z oponami 235/40R19
*5: Z oponą dojazdową lub zestawem naprawczym
*6: Maksymalna moc silnika benzynowego I elektrycznego
*7: Z dwoma osobami
*8: Z oponami 215/55R17
*9: Z oponami 235/45R18
*10: Z oponami 235/40R19

EPS
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NOWY LEXUS RC 300h. JESZCZE OSTRZEJSZY I
BARDZIEJ WYRAFINOWANY. LEXUS ODŚWIEŻA
LUKSUSOWE SPORTOWE COUPE RC
• NOWY RC OTRZYMAŁ SPORTOWY, A ZARAZEM ELEGANCKI WYGLĄD, NAWIĄZUJĄCY DO
STYLISTYKI FLAGOWEGO COUPE LC
• ZMIANY WE WNĘTRZU ZWIĘKSZAJĄ RADOŚĆ Z JAZDY
• NOWY RC, INSPIROWANY „JESZCZE OSTRZEJSZĄ I BARDZIEJ WYRAFINOWANĄ” SYLWETKĄ
MODELU LC, STWORZONĄ Z ZASTOSOWANIEM MISTRZOWSKIEGO KUNSZTU
Od momentu wprowadzenia na rynek w 2014 roku, model
RC odegrał ważną rolę w promowaniu zaangażowania Lexusa
w dostarczanie coraz bardziej emocjonujących i lepszych
wrażeń z jazdy, dzięki autom o sportowym wyglądzie i
wszechstronnym charakterze. Nowy RC zachowuje wszystkie
zalety dotychczasowego modelu, ale przenosi je na wyższy
poziom, otrzymując najnowszą stylistykę, charakterystyczną dla
samochodów Lexusa, oraz lepszą dynamikę jazdy, inspirowaną
flagowym luksusowym coupé marki, LC.
Stylistyka zewnętrzna pozostaje sportowa, jak w obecnym modelu,
ale subtelne zmiany detali, inspirowane Lexusem LC, dodają mu
elegancji. Praktycznie wszystko we wnętrzu – od wysokiej jakości
materiałów, po precyzyjne rozmieszczenie elementów sterujących i
wskaźników, powstało z myślą o maksymalizacji radości z jazdy.

W nowym RC udoskonalono aerodynamikę, opony i zawieszenie,
zwiększono reakcję silnika na gaz, na nowo skalibrowano układ
kierowniczy. Wszystkie te zmiany odzwierciedlają filozofię
samochodu „jeszcze ostrzejszego i bardziej wyrafinowanego”,
zastosowaną po raz pierwszy w modelu LC. Nowy RC jest znacznie
stabilniejszy w zmiennych warunkach jazdy. Daje większą pewność
za kierowcą i ma łagodniejszą charakterystykę prowadzenia, dzięki
której stał się prawdziwym Grand Tourerem, idealnym towarzyszem
dalekich wypraw – niezależnie od tego, czy pokonuje kręte górskie
drogi czy duże odległości na autostradzie.
Ekskluzywne, dające świetne podparcie, przednie sportowe
fotele skonstruowano z zastosowaniem metody „zintegrowanego
spieniania”. Pozwala ona na formowanie dużych, wypukłych
i wklęsłych powierzchni, zapewniając przy tym brak pustych
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przestrzeni pomiędzy tapicerką a piankową wyściółką fotela, co daje
zarówno doskonały komfort, jak i znakomite trzymanie boczne.

OSIĄGI INSPIROWANE KONCEPCJĄ „JESZCZE
OSTRZEJSZEJ I BARDZIEJ WYRAFINOWANEJ” JAZDY

Obsługiwana jednym ruchem funkcja łatwego wsiadania, zapewnia
łatwy dostęp do składanych tylnych siedzeń, z oparciami dzielonymi
w proporcji 60:40. Przedni fotel automatycznie przesuwa się do
przodu w momencie, gdy jego oparcie zostaje złożone za pomocą
dźwigni. Po ponownym wyprostowaniu oparcia, fotel automatycznie
powraca do swojej pierwotnej pozycji.

Zainspirowany koncepcją „jeszcze ostrzejszej i bardziej
wyrafinowanej” jazdy, która definiuje flagowe coupe Lexus LC, zespół
inżynierów modelu RC starał się, by nowe coupe dawało kierowcy
radość z jazdy. Projektanci skupili swoją uwagę na szczegółach,
poprawiając aerodynamikę samochodu oraz dostrajając zawieszenie
i układ przeniesienia napędu. Stabilniejszy i bardziej przewidywalny, a
jednocześnie z ostrzejszą charakterystyką prowadzenia, nowy Lexus
RC jest bardziej sportowy i atletyczny niż dotąd.

Kontrastowe szwy na siedzeniach, powiększona konsola środkowa i
obszerne poduszki, chroniące kolana, to akcenty dodające wnętrzu
jakości. Pokryte miękką, syntetyczną lub półskórzaną tapicerką,
dodatkowo zwiększają stabilność w fotelach.
Wysokiej jakości wnętrze nowego RC wykorzystuje kontrastujące
kolory, materiały i oświetlenie, podkreślając sportową elegancję
samochodu. Dyskretne, ozdobne oświetlenie zamontowano tak,
by świeciło światłem odbitym w górę, a nie w dół – włączając
w to podświetlenie boczków drzwi – z jasnością automatycznie
dostosowywaną do warunków jazdy.
W RC F SPORT dostępne są nowe dekory wnętrza, w tym ornamenty
Naguri wykonane z aluminium oraz ze szczotkowanego metalu.
Nabywcy modelu RC będą mieć do wyboru pięć wersji. Kolory
wnętrza to m. in. Ochra (Ochre), występująca również w modelu
LC, oraz musztarda (Mustard) z subtelnymi żółtymi akcentami na
czarnym tle. Łącznie dostępnych jest siedem kombinacji kolorów
wnętrza – wraz z tymi, które zarezerwowano dla wersji F SPORT.

ZAWIESZENIE
Przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami i tylne
wielowahaczowe łączą w sobie wypośrodkowaną zwinność
prowadzenia i wysoki komfort podczas jazdy na wprost.
Zaprojektowano je z myślą o zmniejszeniu podsterowności,
zapewnieniu precyzyjnych reakcji na ruchy kierownicą, płynności
wchodzenia w zakręty i osiągnięcia wrażenia jedności między
poleceniami kierowcy a zachowaniem pojazdu, łącząc wysoką
jakość zawieszenia ze zwinnością i angażującym prowadzeniem.
Nowe zawieszenie RC zostało dostrojone, by zapewnić mu większą
sprężystość, przyczepność i jakość prowadzenia. Nowe amortyzatory
mają znaczną siłę tłumienia przy niskich prędkościach skoku
zawieszenia. W zawieszeniu zastosowano również sztywniejsze
tuleje. Aby zagwarantować pożądaną dynamikę i osiągi, coupe
Lexusa poddano rozległym testom w rzeczywistych warunkach,
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podczas których odpowiedzialni za podwozie inżynierowie dostrajali
zawieszenie, poprawiając własności jezdne i prowadzenie.
Elektryczne wspomaganie kierownicy zostało na nowo dostrojone,
by móc dostarczać kierowcy dokładnych informacji zwrotnych
na temat interakcji między oponami a nawierzchnią drogi. Nowe,
19-calowe koła z oponami o podwyższonej przyczepności również
przyczyniają się do zapewnienia doskonałej reakcji na polecenia
układu kierowniczego.
AERODYNAMIKA
W modelu RC zastosowano sprawdzoną aerodynamikę samochodu
wyścigowego, zarówno w karoserii, jak i podwoziu. Zwiększyło to
stabilność podczas jazdy z dużą prędkością, osiągając współczynnik
oporu powietrza Cd 0,306.
Aerodynamiczne udoskonalenia w nadwoziu wprowadzono
zgodnie z filozofią „jeszcze ostrzejszej i bardziej wyrafinowanej”
jazdy. Położono również nacisk na dostosowanie aerodynamicznych
właściwości samochodu, dla zapewnienia lepszego prowadzenia,
stabilności i komfortu. Jednym z takich detali są listwy o kształcie
płetw, zamontowane wokół bocznych okien oraz kanał w tylnym
zderzaku, zapewniający większą stabilność prowadzenia pojazdu.
Aluminiowe taśmy, przytwierdzone od spodu do przedniego i
tylnego zderzaka, pomagają uporządkować przepływ powietrza,
zwiększając stabilność prowadzenia samochodu. Gdy pojazd jest w
ruchu, na jego karoserii gromadzą się ładunki dodatnie, a strumień
dodatnio naładowanego powietrza jest od niej odpychany. W efekcie,

strumień powietrza zostaje oderwany od powierzchni karoserii.
Specjalnie wyprofilowane, aluminiowe taśmy na zderzaku sprzyjają
rozładowaniu elektryczności statycznej z powierzchni karoserii,
pomagając ograniczyć efekt oddzielania się od niej strumienia
powietrza.
KAROSERIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Sztywna karoseria modelu RC jest podstawą jego zwinności,
precyzyjnej reakcji na ruchy kierownicą i wysokiej przyczepności
mechanicznej. Wyposażono ją w masywne progi, dodatkowe boczne
wzmocnienia, zoptymalizowane i dodatkowo wzmocnione elementy
usztywniające podwozie, a także specjalny, usztywniający konstrukcję
klej, z którego pomocą wklejono przednią i tylną szybę.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć sztywność konstrukcji, zastosowano
liczne specjalistyczne technologie produkcji – w tym klejenie
elementów nadwozia, spawanie wielopunktowe i laserowe wokół
otworów drzwiowych, trójkątne szyby oraz wzmacniający górny tylny
panel.
Wszystkie te środki zwiększają sztywność skrętną nadwozia, co
skutkuje poprawą reakcji na działanie układu kierowniczego i większą
kontrolą podczas pokonywania zakrętów.
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WYRAFINOWANE, SAMOŁADUJĄCE SIĘ NAPĘDY
HYBRYDOWE
• W PEŁNI HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY O MOCY 221 KM (164 KW)
• DOSKONAŁE OSIĄGI I NISKIE ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU MIESZANYM OD 5,9 L/100 KM (WLTP)
ORAZ EMISJA CO2 OD 131,7 G/KM (WLTP)
RC 300h jest napędzany w pełni hybrydowym systemem,
umożliwiającym jazdę wyłącznie z wykorzystaniem energii
elektrycznej, bez emisji spalin i bez ładowania z zewnętrznej sieci.
Układ napędowy łączy silnik benzynowy i kompaktowy, ale
mocny silnik elektryczny. Obie jednostki automatycznie ze sobą
współpracują lub działają indywidualnie, by zapewnić optymalne
osiągi, zależnie od warunków drogowych i preferencji kierowcy.
Hybrydy Lexusa doładowują się podczas jazdy, dlatego zawsze są w
gotowości do pracy. Ponadto, podczas jazdy po mieście można nimi
pokonać do 53,8%1 czasu jazdy w trybie elektrycznym, przy zerowej
emisji spalin. System charakteryzuje się także szybkim, liniowym
przyspieszeniem, wysoką oszczędnością paliwa, wyjątkowo niską
emisją spalin i niezrównaną płynnością jazdy.
Silnik zastosowany w napędzie hybrydowym Lexus Hybrid Drive
modelu RC ma pojemność 2494 cm3, możliwość pracy w cyklu
Według danych z TOYOTA HEV European Customers Test Drive, 2014 lipiec 2018

1

Atkinsona, bezpośredni wtrysk paliwa i cztery cylindry. Zapewnia
maksymalną moc 181 KM (133 kW) przy 6000 obr./min. i
maksymalny moment obrotowy 221 Nm w zakresie między 4200
a 4800 obr./min. Silnik elektryczny ma moc 143 KM (105 kW).
Łączna moc systemowa zestawu to 223 KM (164 kW).
Napędzany na tylne koła RC 300h przyspiesza od 0-100 km/h w
8,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 190 km/h, zaś średnie
zużycie paliwa wynosi od 5,9 l/100 km (WLTP), natomiast emisja
CO2 od 131,7 g/km (WLTP).
Działanie silnika w cyklu Atkinsona charakteryzuje się dłuższym
suwem pracy niż suw sprężania, co powoduje bardziej
wydajną konwersję energii spalania. W połączeniu z wyższym
współczynnikiem sprężania i wprowadzeniem do silnika
dodatkowych, zaawansowanych technologii, zwiększa sprawność
termiczną jednostki do 38,5%.
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ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE NAGŁOŚNIENIA I
BEZPIECZEŃSTWA
• WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEMY AUDIO
• ZESTAW ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO I BIERNEGO
WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEMY AUDIO
RC może być wyposażony w system sześciu głośników o mocy
160 W lub 10 głośników Pioneer o mocy 256 W, zapewniający
brak zniekształceń, czystość i bogactwo dźwięku oraz szeroką
reprodukcję akustyczną i naturalną dynamikę.

Dostępny jest również 17-głośnikowy system Mark Levinson Premium
Surround. Opracowano go z naciskiem na wysoką rozdzielczość i
jakość, by zapewnić doskonałą naturalną dynamikę i bogatą harmonię
w 360-stopniowej, trójwymiarowej przestrzeni dźwiękowej.
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Pomimo niewielkich rozmiarów, system o mocy 835 W zapewnia
wysoką jakość dźwięku z pięciokanałowym odtwarzaniem. Przednie
środkowe, przednie prawe i lewe oraz tylne prawe i lewe głośniki,
gwarantują każdemu z pasażerów w kabinie optymalną jakość
dźwięku.
W systemie Mark Levinson Premium Surround zastosowano również technologię odtwarzania muzyki Signal Doctor, kompensującą utratę wysokich
częstotliwości i brak klarowności, które mogą wystąpić podczas korzystania
z cyfrowych odtwarzaczy i innych skompresowanych źródeł dźwięku, by
stworzyć wyraźniejszy, bogatszy dźwięk, bliski jakości oryginalnego nagrania.

ZESTAW ZAAWANSOWANYCH, AKTYWNYCH I
PASYWNYCH FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA
Model RC polega na unikalnym systemie Zintegrowanego
Zarządzania Dynamiką Pojazdu VDIM (Vehicle Dynamics Integrated
Management) z systemem Lexus Safety System +, zawierającym
układ bezpieczeństwa przedzderzeniowego PCS (Pre-Crash
Safety) z adaptacyjnym tempomatem.

Kolejne elementy bezpieczeństwa czynnego to czujnik martwego
pola BSM (Blind Spot Monitor), detektor ruchu z tyłu pojazdu
podczas cofania RCTA (Rear Cross Traffic Alert) i system
zapobiegający niekontrolowanemu opuszczeniu pasa ruchu LDA
(Lane Departure Alert), a także system automatycznie lokalizujący
przebitą oponę i ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu
AL-TPWS (Auto Location Tyre Pressure Warning System) oraz
automatyczne przełączanie świateł drogowych AHB (Automatic
High Beam).
Bezpieczeństwo bierne zapewnia sztywnej konstrukcji nadwozia
o wyjątkowej odporności na zderzenia. We wnętrzu standardowo
montowanych jest osiem poduszek powietrznych, a unosząca się ku
górze tylna część maski pozwala na uzyskanie możliwie najniższego
profilu przedniej części pojazdu, optymalizując ochronę w przypadku
kolizji z pieszymi.
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LEXUS RC 300h
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne
Długość
Wymiary zewnętrzne

Szerokość
Wysokość*1

Rozstaw osi
Rozstaw kół

Wnętrze

4700

mm

1840

mm

1395

mm

2730

Przód

mm

1580

Tył

mm

1600*2, 1570*3

Długość

mm

1875

Szerokość

mm

1520

Wysokość

mm

1120, 1110*4

mm

833

Odległość między przednimi I tylnymi
fotelami
Liczba miejsc
Zwis

Bez lusterek

mm

osoby
Przód

mm

930

Tył

mm

1040

Współczynnik oporu powietrza
Min. Prześwit

0.306*2
mm

Położenie min prześwitu
Kąt natarcia (GVM)

4

135
Pod osłoną

stopnie

12.4*5

LEXUS RC

Kąt zejścia (GVM)

Masa własna

stopnie
Przód

Min. -Max. (EC/
ECE) kg

880-895

Tył

Min. - Max. (EC/
ECE) kg

855-880

kg

1735-1775

kg

2170

L

340

L

66

Total
Masa całkowita
Pojemność bagażnika

15.6*5

VDA

Pojemność zbiornika paliwa

Silnik benzynowy
Rodzaj

2AR-FSE

Liczba I układ cylindrów

4-cylindrowy, rzędowy

Mechanizm rozrządu

16-zaworowy DOHC
z Dual VVT-i

Śrenica x Skok tłoka

mm

Pojemność skokowa

cm

3

Stopień sprężania

2494
13.0 : 1

System wtrysku paliwa

EFI, D-4S
EURO 6 OBD -TEMP-EVAP

Norma emisji
Rodzaj paliwa

Benzyna

Rekomendowana liczba oktanowa
Max. Moc

90.0 x 98.0

RON
EEC

kW/rpm (ps/rpm)

95-98
133/6000
(178/6000_181/6000)
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Max. Moment obr

EEC

Zużycie paliwa
WLTP

Cykl mieszany

l/100km

CO2 Emisja
WLTP

Cykl mieszany

g/km

Nm/rpm

221/4200-5400
Od 5.9
Od 131.7

Silnik elektryczny
Rodzaj

Synchroniczny z magnesem stałym

Max. Moc

kW(ps)

Max. Moment obr.

Nm

105 (143)
300

Bateria hybrydowa
Rodzaj

Ni-MH

Liczba ogniw

192

Napięcie

V

650

Całkowita Moc układu
Max. Moc*6

kW (ps)

164 (223)

Osiągi
Max. Prędkość*
Przyspieszenie*

0 to 100 km/h*7

km/h

190

sec.

8.6

LEXUS RC

Podwozie
Przekładnia

Kod

L210

Typ

CVT

Parametry

FR

Przełożenie skrzyni biegów (Przód /Tył)
Hamulce

Rozmiar

- /2.764
Przód

Tarcze wentylowane

Tył

Tarcze wentylowane

Przód

renica/Grubo

mm

356/30*7
334/30

Tył

Średnica/Grubość

mm

310/22

Hamulec postojowy, typ i umiejscowienie
Zawieszenie

Pedał nożny
Przód

Podwójne wahacze

Tył

Multi-link

Maks ilość obr kierownicy
Min. Promień skrętu

Rodzaj przekładni kierowniczej

*1: Bez pasażerów
*2: Z kołami 18-inch
*3: Z kołami 19-inch
*4: Z dachem panoramicznym
*5: Z jedną osobą
*6: Całkowita moc układu hybrydowego
*7: F SPORT

2.84
W obrysie opon

m

W obrysie nadwozia

m

5.2
5.6
Elektryczna
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MATERIAŁY

PR ASOWE

Korzystanie z zawartości USB jest
ściśle ograniczone do użytku
redakcyjnego. Materiały nie mogą być
wykorzystywane do żadnych innych
celów, ani udostępniane osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue
du Bourget, B-1140 Bruksela, Belgia

USB ZAWIERA:
Lexus ES - presskit, zdjęcia, filmy
Lexus RC - presskit, zdjęcia, filmy

(PXK)

Lexus newsroom address: http://newsroom.lexus.eu
Twitter: @Lexus_EU
#LexusES I #LexusRC
https://www.lexusnews.eu
Twitter: https://twitter.com/lexus_poland

