
DE VOLLEDIG NIEUWE RX 
PLUG-IN HYBRIDE RX 450h+ 

ZELFOPLADENDE HYBRIDE RX 350h 

PRESTATIEGERICHTE HYBRIDE RX 500h
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VOEL U OPGEWONDEN

GEMAAKT OM ZIJN 
VOORSPRONG TE BEHOUDEN

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE SCHITTERENDE  

NIEUWE LEXUS RX SCHUILT OOK ONDERHUIDS.

Het verhaal van de volledig nieuwe RX prikkelt van bij het begin, met een iconische luxe-SUV die de aandacht 
trekt en zijn concurrenten steeds weer voor weet te blijven. Zijn gedurfde nieuwe ‘spoelvormige’ koetswerk en 
zijn vloeiende lijnenspel geven de vijfde generatie van de RX een immens zelfvertrouwen. Dat alles wordt nog 
benadrukt door de slankere, scherpere drievoudige led-koplampen die het gedurfde uiterlijk van de nieuwe 
RX onderstrepen. Voor een coupéachtige look is de typische zwarte achterstijl, die het dak als het ware laat 
‘zweven’, voortaan driedimensionaal, terwijl de gestrekte motorkap, de langere wielbasis en de grotere 21"-velgen 
de RX een extra dosis dynamisme geven.

Achteraan werken de typische doorlopende Lexus-lichten samen met de bredere sporen om de auto een meer 
gespierde uitstraling te geven. De introductie van het nieuwe LEXUS-logo op de achterklep creëert een 
zuivere en eigentijdse look. Om de sportieve capaciteiten van de RX te benadrukken, kreeg de F SPORT een 
verbeterde uitvoering van het radiatorrooster, de zijschorten en de aerodynamische voor- en achterbumper. 
Deze uitvoering zal enkel worden aangeboden op de RX 500h Performance Hybrid.

DRIE MANIEREN OM KRACHT TE GEVEN

Het avontuur gaat verder met het meer gediversifieerde, volledig geëlektrificeerde gamma: In de eerste plaats is 
er de RX 450h+ Plug-in Hybrid die een 2,5 liter grote verbrandingsmotor verenigt met een lithium-ionbatterij 
van 18,1 kWh. Zo kan hij meer dan 65 kilometer emissievrij rijden in de EV-modus met alle voordelen van een 
zelfopladende Lexus-hybride wanneer de batterij leeg is. 

De baanbrekende nieuwe RX 500h Performance Hybrid is dan weer de allereerste turbohybride van Lexus. Met 
zijn volledig nieuwe hybridesysteem, bestaande uit een 2,4-liter turbomotor en een zestrapsautomaat, levert hij 
371 pk en 645 Nm koppel voor snelle acceleraties en een fabelachtige dynamiek dankzij het DIRECT4-systeem. 

De RX 350h met een zelfopladend hybridesysteem van de vierde generatie staat tot slot garant voor naadloze 
acceleraties en een verbeterde efficiëntie.

EEN AANDRIJVING ZONDER WEERGA

En er is meer. In combinatie met het lichtere maar stijvere platform, het lagere zwaartepunt en de nieuwe multilink-
achterwielophanging bieden deze geëlektrificeerde aandrijfgehelen meer dan alleen een maximaal vermogen 
en een uitzonderlijke efficiëntie. Ze creëren een unieke, natuurlijke dialoog tussen auto en bestuurder, een 
onderdompeling in comfort en raffinement en tegelijk een uitzonderlijk meeslepende rijervaring. Dit is de beste 
uitvoering ooit van onze Lexus Driving Signature. Om de meest uitgesproken uitvoering te ervaren, raden we 
u de opwindende nieuwe RX 500h F SPORT Performance aan, met zijn DIRECT4-aandrijving.

“Voor de volledig nieuwe RX waren we vastbesloten om het 
Lexus-DNA van superieure kwaliteit, rijcomfort en verfijning te 

behouden en de rijervaring naar een hoger niveau te tillen, met 
een unieke Lexus-rijsignatuur als resultaat.” 

KOJI SATO, 
PRESIDENT VAN LEXUS INTERNATIONAL

De voertuigen beschreven of geïllustreerd in deze brochure zijn indicatief, hun specificaties kunnen variëren afhankelijk van de gekozen versie of het land.
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WELKOM BIJ HET COMFORT 
VAN LEXUS

HET INTERIEUR VAN DE VOLLEDIG NIEUWE RX  

VERZOENT TRADITIE MET TOEKOMST,  

WAT RESULTEERT IN EEN UNIEKE LUXESTIJL.

‘Omotenashi’ is een woord dat je vaak hoort bij Lexus. Deze oude Japanse filosofie op het gebied 
van gastvrijheid verwijst naar het anticiperen op de behoeften van een gast nog voor die zich 
voordoen. Neem plaats in het interieur van de nieuwe RX en u ziet dat de befaamde Takumi-
vaklui van Lexus hard hebben gewerkt om de bestuurder en passagiers een diepgaand gevoel 
van Omotenashi te geven.

BESTUURDERGERICHTE COCKPIT

Ten eerste is er de bestuurdergerichte ‘Tazuna’-cockpit, met bedieningselementen zoals het grote 
head-up display en nauwkeurig geplaatste instrumenten die een ontspannen concentratie op de 
weg verzekeren. En dan is er nog de gevarieerde sfeerverlichting uit een palet van maar liefst 64 
kleuren, die het interieur een sfeer op maat geeft.    

Het prachtig doelgerichte en intuïtieve interieur van de RX draagt bij tot het gevoel van 
ruimte, met meer beenruimte en een zuiverder design. Zelfs de e-Latch-deurgrepen zorgen voor 
een vlottere bediening en een futuristische look. Voor het eerst kunt u kiezen voor een volledig 
ledervrij interieur met zetels, een stuurwiel en een versnellingspook in hoogwaardig ProLuxe-
kunstleder. In de handen van onze ervaren ambachtslui hebben deze verfijnde materialen een 
omgeving van hedendaagse luxe gecreëerd. Ook kunt u genieten van weelderige zetels in semi-
anilineleder en houtinleg op de Privilege Line of soepel leder op de uitrustingsniveaus Excecutive 
Line en F SPORT Performance. De typische luxe van Lexus.

ONOVERTROFFEN PASSAGIERSERVARING

Voor de passagier ligt de nadruk op welzijn en luxe, al jarenlang een troef van de RX, die nu naar 
nieuwe hoogten wordt getild. Naast de onberispelijke toegankelijkheid en uitstekende ondersteuning 
bieden de Takumi-zetels ook comfortfuncties zoals verwarming en ventilatie. Daarnaast kunnen de 
passagiers genieten van de rustgevende uitmuntendheid van het nieuwe Mark Levinson® Premium 
Surround audiosysteem, een systeem met 21 luidsprekers dat nauwkeurig werd geoptimaliseerd 
voor de interieurarchitectuur van de RX.

Het interieur van de verleidelijke RX F SPORT Performance past perfect bij de sportieve ambities 
van de wagen, met lederen zetels in Black of Burgundy Red, knappe aluminium inlegstukken en 
inzetstukken in suède om net als in de autosport extra grip te bieden.

(Ga naar pagina 9 om het volledige gamma interieurmaterialen van de RX te bekijken.)

VOEL U LUXUEUS
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VEILIGHEID EERST,  
ALTIJD VERBONDEN

VEILIGER EN AANGENAMER RIJDEN: DAT IS HET DOEL  

VAN DE INNOVATIEVE TECHNOLOGIE AAN BOORD  

VAN DE VOLLEDIG NIEUWE RX.

Bij Lexus stopt comfort niet bij de fijne, handgemaakte bekleding of de geavanceerde airconditioning 
die de interieurtemperatuur regelt en tegelijkertijd uw huid en haar hydrateert. Comfort is 
gemoedsrust. Weten dat u en uw passagiers tijdens elke rit worden beschermd door de allernieuwste 
veiligheidssystemen. En weten dat de nieuwste connectiviteits- en rijhulpsystemen binnen handbereik 
zijn om u met een minimum aan stress op uw bestemming te laten aankomen.

EEN ONGEKEND NIVEAU VAN VEILIGHEID

De verbeterde derde generatie van het Lexus Safety System+ biedt u een constante ondersteuning 
door de weg te controleren, u te waarschuwen voor dreigend gevaar en waar nodig in 
enkele milliseconden in te grijpen om aanrijdingen te voorkomen. Het systeem kan u helpen 
om meer ongevallen te voorkomen dan vroeger, terwijl het nieuwe Proactive Driving Assist u helpt 
om veiliger te rijden. Het komt zelfs tussenbeide met voetgangers en obstakels. Ook nieuw is de 
Driver Monitor, die een waarschuwing geeft of zelfs kan vertragen en stoppen wanneer hij detecteert 
dat u slaperig of afgeleid bent aan het stuur. Safe Exit Assist voorkomt dan weer automatisch dat 
de deuren opengaan wanneer er achter de wagen auto’s of fietsers naderen.

HET TOTAALPLAATJE

Tal van rijhulpsystemen in de nieuwe RX. Om rijden in krappe ruimtes te vergemakkelijken, creëert 
de Digital Panoramic View Monitor een virtueel 3D-beeld van de RX, die een bovenaanzicht 
toont, met geleidingslijnen op het scherm om krappe manoeuvres te vergemakkelijken. Side 
Clearance View helpt u om de speling te controleren wanneer u een ander voertuig kruist op 
een smalle weg. Het Advanced Park-systeem kan uw RX zelfs parkeren, met een automatische 
bediening van het stuur en de remmen.

MENSGERICHTE TECHNOLOGIE

Het grote 14" HD-aanraakscherm, dat standaard is op alle RX-modellen, is ideaal om uw favoriete 
smartphone-apps van Apple of Android weer te geven. Het systeem omvat een cloudondersteund 
navigatiesysteem met updates ‘over the air’, zodat u steeds over de recentste informatie beschikt.  

Met de nieuwste Lexus Link Pro-app beschikt u over handige geconnecteerde diensten zoals vanop 
afstand controleren of uw wagen vergrendeld is, de klimaatregeling instellen voor u vertrekt en de 
waarschuwingsknipperlichten activeren om de auto op een drukke parking te lokaliseren. Naast 
rijanalyses, brandstofniveaubewaking en de functie ‘zoek mijn auto’ die zich eenvoudig laat bedienen 
vanaf uw smartphone, bevat de RX 450h+ ook EV-specifieke functies zoals het opvolgen van het 
laadniveau van de batterij en het plannen van het laadproces.

VOEL U GERUST
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KLEU REN  |  EXTERIEUR

1 Uitsluitend op F SPORT Performance
2 Niet beschikbaar op F SPORT Performance

Opmerking: door afwijkingen in het drukproces kunnen de werkelijke lakkleuren licht verschillen van de afgebeelde kleuren.
De voertuigen beschreven of geïllustreerd in deze brochure zijn indicatief, hun specificaties kunnen variëren afhankelijk van de gekozen versie of het land.

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
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KLEU REN  |  INTERIEUR

1 De ProLuxe-lederen bekleding is standaard op de RX met standaarduitrusting (beschikbaar in Black), alsook op de Business Line (beschikbaar in Black of Ammonite Sand)
2 Soepel leder is standaard op de Executive Line
3 Semi-anilineleder is standaard op de Privilege Line
4 F SPORT-leder is standaard op de F SPORT Performance
5  Black Herringbone Pattern Film is standaard op de RX met standaarduitrusting en op de uitvoeringen Business Line en Executive Line.  

Houten inlegwerk in Dark Bamboo of Ash Sumi Black is standaard op de Privilege Line.  
F Aluminium-inlegwerk is standaard op de F SPORT Performance.

F SPORT INLEGWERK5

F AluminiumAsh Sumi Black Dark Bamboo

INLEGWERK5

Black 
Herringbone 
Pattern Film

Dark Sepia

Dark Sepia Ammonite Sand

PROLUXE-LEDER1 SOEPEL LEDER2

Black Ammonite Sand Black

SEMI-ANILINELEDER3

Black Burgundy Red

F SPORT-LEDER4

Black

Hazel

Ammonite Sand
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TECHNISCHE GEGEVENS

1 Gecombineerd, conventionele motor + elektromotor.
2 Alle prestatie- en emissiecijfers zijn voorlopige waarden en onder voorbehoud van definitieve homologatie.
3 Bij het trekvermogen wordt standaard geen rekening gehouden met de trekhaak of andere trekuitrusting

Alle vermelde cijfers zijn voorlopige waarden die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. 
Opmerking: dit zijn streefcijfers. Alle cijfers zijn voorlopige waarden die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Meer technische gegevens en updates vindt u op nl.lexus.be

MOTOR RX 350h RX 450h+ RX 500h

Cilinderinhoud (cm³) 2487 2487 2393
Cilinders / kleppen L4 / 16 L4 / 16 L4 / 16

ELEKTROMOTOR

Type Synchrone AC-motor met 
permanente magneet

Synchrone AC-motor met 
permanente magneet

Synchrone AC-motor met 
permanente magneet

TRANSMISSIE

Type Elektronische Continu Variabele 
Transmissie

Elektronische Continu 
Variabele Transmissie

Automatische versnellingsbak met 
6 versnellingen

Aandrijving E-FOUR E-FOUR DIRECT4

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN1

Totaal vermogen (pk) 245 306 371
Totaal vermogen (kW) 180 225 273

OPLADEN

Batterijtype Bi-polar nickel–metal hydride Lithium ion Bi-polar nickel–metal hydride
Batterijcapaciteit (kWh) — 18,1 —
Maximaal laadvermogen AC (kW) — 6.6 —
Laadtijd AC 0-100% ongeveer (u) — van 2.5 to 9 —

PRESTATIES

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

BRANDSTOFVERBRUIK2 (l/100 km)

Gemengde cyclus 6,7 - 6,4 1,2 - 1,1 8,5 - 8,2

CO2-UITSTOOT2 (g/km)

Gemengde cyclus 150 - 143 26 - 24 189 - 182

ELEKTRISCH RIJBEREIK2 (km)

Gemengde cyclus — 65 - 69 —

EMISSIENORM2

Euronorm EURO 6d met OBD EURO 6d met OBD EURO 6d met OBD

VOLUMES3

Brandstoftank (l) 65 55 65
Max. sleepgewicht ongeremd (kg) 750 750 750
Max. sleepgewicht geremd (kg) 2000 2000 2000

AFMETINGEN

Lengte (mm) 4890 4890 4890
Breedte (mm) 1920 1920 1920
Hoogte (mm) 1695 1695 1695



VOEL U GEWAARDEERD

WEES ONZE GAST
HOE WE ONZE KLANTEN BEHANDELEN, 

WORDT BEPAALD DOOR EEN EEUWENOUDE 

JAPANSE FILOSOFIE VAN GASTVRIJHEID.

Omotenashi wordt vanuit het Japans vertaald als ‘gastvrijheid en beleefde 
service’ en is veel meer dan een uitstekende service. Het is een eeuwenoud 
concept dat gericht is op het anticiperen op de behoeften van anderen, 
nog voor die zich voordoen. Omotenashi beïnvloedt hoe we onze 
auto’s bij Lexus ontwerpen en ontwikkelen en hoe we u als Lexus-
eigenaar behandelen. Dat beperkt zich niet alleen tot de verkoop maar 
geldt gedurende de hele levensduur van uw auto. We willen dat u zich 
gewaardeerd voelt in elke interactie met ons, zodat u zich meer voelt 
dan een klant.

Of u nu een privé- of fleetbestuurder bent, u ervaart Omotenashi telkens 
wanneer u onze showrooms bezoekt. Bij de warme ontvangst door ons 
vriendelijke personeel, dat u verwelkomt alsof u een gast bent in hun huis. 
In de uitnodigende sfeer en indrukwekkende faciliteiten van de lounge, 
waar u kunt genieten van drankjes, het nieuws kunt lezen, supersnel internet 
kunt gebruiken of kunt werken. En in de wetenschap dat onze Lexus-
mecaniciens precies en efficiënt hun werk doen zodat u met een minimale 
onderbreking van uw dag weer de weg op kunt.

GEMOEDSRUST MET LEXUS RELAX*

Lexus Relax biedt u volledige gemoedsrust, zelfs nadat de fabrieksgarantie 
is verlopen. Na elke onderhoudsbeurt door Lexus rijdt u zorgeloos weg met 
12 maanden extra garantie.

MOBILITEITSOPLOSSING LEXUS EASY*

Van financiering tot verzekering, onderhoud en zelfs banden: de 
flexibele mobiliteitsoplossing Lexus Easy is de eenvoudige manier om met 
een Lexus te rijden en er zorg voor te dragen.

Het zijn niet alleen de auto’s die Lexus uniek maken. Het is de filosofie 
die doordringt in alles wat we doen en die zich uitstrekt tot een 
eigenaarservaring die u een bijzonder gevoel geeft. Zoals het hoort.

*  Lexus Relax en Lexus Easy zijn niet voor alle markten beschikbaar.  
Vraag informatie bij uw lokale erkende Lexus-dealer.



© 2022 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties 
en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en 
uitrusting kunnen ook gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en 
vereisten. Uw plaatselijke erkende Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke 
veranderingen, die voor uw regio vereist
zouden kunnen zijn.
 
Opmerking: de vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken 
van een pack of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig 
kan licht afwijken van de in deze brochure afgedrukte foto’s.
 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: nl.lexus.be
 
Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus 
(van het ontwerpen, de productie, de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de 
afdanking) tot een minimum worden beperkt. Uw dealer zal u graag meer informatie 
verstrekken over de eisen met betrekking tot afgedankte voertuigen.
 
Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem
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ONTDEK MEER ONLINE
Kom meer te weten over de nieuwe RX en reserveer uw auto zelfs online. Neem de tijd om te ontdekken welk uitrustingsniveau het best bij uw 
levensstijl past, lees meer over onze toonaangevende service- en financieringsaanbiedingen en schrijf u in voor onze regelmatige nieuwsbrief. 
Wilt u zelf ervaren hoe de nieuwe RX rijdt, reserveer dan online een proefrit bij uw lokale Lexus-dealer.

nl.lexus.be/RX


