UUSI,
TÄYSSÄHKÖINEN RZ

AISTI INNOSTUS

Emme ole tekemässä sähköautoa; olemme tekemässä Lexusta.

SÄHKÖISTÄVÄÄ
LUONNETTA
TÄYSSÄHKÖINEN RZ 450e ON
AJETTAVUUDELTAAN ULKONÄKÖNSÄ
VERTAINEN.
Lexuksen ensimmäinen alusta asti täyssähköiseksi malliksi kehitetty RZ
erottuu välittömästi joukosta modernilla ulkonäöllään. Sen virtaviivaista
ja eleganttia ”spindle body” -muotoilua täydentää näyttävät bi-toneulkovärivaihtoehdot ja veistokselliset muodot, jotka viittaavat sen
urheilulliseen luonteeseen.
VERTAANSA VAILLA OLEVAA SÄHKÖISTÄ TEHOA
Istuessasi RZ:n ohjauspyörän takana koet tunteen, että se olisi hienosäädetty
juuri sinulle. Matala painopiste ja uraauurtava DIRECT4-nelivetojärjestelmä
tarjoavat sykähdyttävää kiihtyvyyttä, tarkkaa ohjattavuutta ja tehokasta
jarruttamista. Ajaminen on huomattavan tasaista ja vaivatonta, minkä taustalla
on Lexuksen suunnittelijoiden, insinöörien ja Takumi-mestarikuljettajien
ponnistelut luodakseen jotain, mitä kutsumme sähköistetyksi ”Lexus Driving
Sigantureksi”. Koet jotain ainutlatuista.
ONE MOTION GRIP -OHJAUS
Ainutlaatuista on myös saatavilla oleva One Motion Grip -ohjaus, joka
korvaa perinteisen ohjauspyörän yoke-ohjaimella ja steer-by-wireteknologialla. Muun muassa lentokoneista tutussa teknologiassa kuljettajan
ja ohjaavien pyörien välinen mekaaninen yhteys on korvattu sähköisellä
yhteydellä. Lopputuloksena on nopeampi vaste ja tarkempi ohjaus.
Ajaminen on myös vähäeleisempää esimerkiksi epätasaisilla tienpinnoilla
tai voimakkaassa sivutuulessa. Uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisen
tavan ohjata, sillä vain 150 asteen käännös ohjaimesta riittää kääntämään
pyörät laidasta laitaan.
NAUTINNOLLINEN AJOKOKEMUS
Ajaessa on ilahduttavaa tuntea, miten DIRECT4-nelivetojärjestelmä ja
korkeatehoiset eAxle-moottorit ohjaavat jatkuvasti ja erittäin tarkasti
voimanjakoa etu- ja takarenkaiden välillä tarjoten tien pinnasta ja olosuhteista
riippumatta ajokokemuksen, joka on linjassa kuljettajan aikeiden kanssa.
RZ:n sähköajokantaman odotetaan olevan yli 400 km* ja voit ladata
akun 0–80 % vain hieman yli 30 minuutissa hyötyen samalla luokkansa
johtavasta akun tehokkuudesta ja säästöistä.
Ohjauspyörän takana RZ on kuitenkin paljon enemmän kuin vain numeroita.
Tätä on Lexus Electrified parhaimmillaan.
*W
 LTP, yhdistetty. Akkuun olennaisesti liittyvät suorituskykyarvot julkistetaan ajoneuvon
tyyppihyväksynnällä.
One Motion Grip -ohjaus tulee saataville vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.
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RZ

TAKASHI WATANABE
PÄÄINSINÖÖRI, LEXUS

AISTI YLELLISYYS

TAIDETTA JA
KÄSITYÖTAITOA
RZ:N MODERNISSA MATKUSTAMOSSA NÄKYY TAKUMIARTESAANIEN KÄDENJÄLKI.
Sisääntulo on kuin vilkaisu tulevaisuuteen. Se alkaa ainutlaatuisesta, uudesta ”IN-EI”-valaistuksesta,
joka muuttaa avattaessa ja suljettaessa ovien somisteisiin heijastuvan valon sävyä. Upea, moderni
Tazuna-ohjaamo on sekä tyylikäs että toiminnallinen, sillä kaikki oleellinen tieto on helposti kuljettajan
saatavilla. Ylellisen tunnelman viimeistelee ultrasuede-istuinverhoilu.
YLELLISYYTTÄ INHIMILLISELLÄ OTTEELLA
Nykyaikana on rauhoittavaa aistia ihmisen kädenjälki. Se erottuva laatu, joka on
koettavissa matkustamon jokaisessa yksityiskohdassa, johtuu kuuluisista Takumi-käsityöläisistä, joiden
ammattitaito on hioutunut vähintään 15 vuoden ajan. Voit tuntea sen esimerkiksi käsin tikatusta
yoke-ohjaimesta, joka on tuhansia vuosia vanhoilla japanilaisilla taidoilla valmistettu teknologisen
kehityksen symboli.
ENNAKOI JOKAISEN TARPEESI
RZ:ssa mukavuus on muutakin kuin ylellistä verhoilua, laadukasta viimeistelyä ja tilavuutta,
joka kilpailee suurempien SUV-mallien kanssa. Se on Omotenashia, muinaista japanilaista
vieraanvaraisuuden muotoa, jonka keskiössä on vieraan tarpeiden ennakointi. Se näkyy uusissa
ominaisuuksissa, kuten älylasilla varustetussa sähköisesti himmennettävässä panoraamakatossa, joka
poistaa erillisen, tilaa vievän aurinkoverhon tarpeen. Sädelämmittimet taas pitävät matkustamon
lämpötilan sopivana säästäen samalla energiaa.
Tavoitteenamme oli luoda maailman mukavin auto.

RZ
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MULTIMEDIA, CONNECTED-PALVELUT JA TURVALLISUUS

DIGITAALINEN MUUTOS
RZ ON TÄYNNÄ OMINAISUUKSIA, JOTKA TEKEVÄT
ELÄMÄSTÄ MUKAVAMPAA JA TURVALLISEMPAA.
Uusi RZ on varustettu kaikilla turvallisuus- ja liitettävyysteknologioilla, joita voit odottaa Lexukselta.
Viimeisimmän sukupolven Lexus Safety System + -järjestelmään kuuluu lukuisia toimintoja, jotka
lisäävät älykästä turvaa.
Esimerkiksi proaktiivinen ajoavustin tukee ohjausta ja havaitsee uuden tunnistintekniikan avulla, jos
kuljettaja katsoo esimerkiksi muualle tai nukahtaa, jolloin se varoittaa aikaisessa vaiheessa voiden
jopa hidastaa tai pysäyttää auton tarvittaessa. Pre-Collision-järjestelmä tunnistaa moottoripyörät
päiväaikaan ja pyöräilijät sekä jalankulkijat myös yöaikaan. 360° panoraamakamerajärjestelmä
helpottaa ahtaissa tiloissa ajamista ja pysäköimistä.
VIIMEISIN MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ
Matkustamossa suurikokoinen 14” teräväpiirtokosketusnäyttö toimii digitaalisena keskuksena
lukuisille multimedia- ja liitettävyystoiminnoille. Sen kautta voit myös käyttää joitain älypuhelimesi
sovelluksia Apple CarPlayn ja Android Auton avulla. Nopea ja intuitiivinen Lexus Link
-multimediajärjestelmä on varustettu luonnolliset komennot tunnistavalla ääniohjauksella.
PARANNA OMISTAJUUSKOKEMUSTASI LEXUS LINK -SOVELLUKSEN AVULLA
Hyödynnä lukuisia Connected-palveluita Lexus Link -sovelluksen avulla. Sen lisäksi, että voit tarkkailla
akun lataustasoa älypuhelimesi kautta, pystyt myös paikantamaan saatavilla olevat latausasemat
ympäri Eurooppaa. Sovellus mahdollistaa myös ilmastoinnin etähallinnan, jonka avulla varmistat, että
RZ:n matkustamo on juuri sopivan lämpöinen matkasi alkaessa. Perille tultuasi voit pysäköidä auton
älypuhelimellasi etäpysäköintitoiminnon avulla.
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RZ

VÄRIVAIHTOEHDOT | ULKOPUOLI
SONIC WHITE | 085

SONIC GREY | 1L1

SONIC PLATINUM | 1L2

GRAPHITE BLACK | 223

SONIC COPPER | 4Y5

AETHER METALLIC | 8Z2

SONIC COPPER / ASTRAL BLACK | 2YF

AETHER METALLIC / ASTRAL BLACK | 2YG

SONIC GREY / ASTRAL BLACK | 2YH

Huomioithan, että tulostuksesta aiheutuvien sävyerojen takia auton todellinen maalisävy saattaa hieman erota kuvitusten väreistä.
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RZ

VÄRIVAIHTOEHDOT | SISÄTILAT
KANGAS

Greyscale
TAHARA-ERIKOISVERHOILU

Greyscale

Hazel

Orage

Hazel

Orage

ULTRASUEDE

Greyscale

Lexus-jälleenmyyjäsi auttaa mielellään lisäkysymyksissä.

RZ
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EV-JÄRJESTELMÄ

RZ 450e

Tyyppi
Suurin teho (hv) edessä/takana
Suurin teho (kW) edessä/takana
Suurin vääntö (Nm)
Alennusvaihde
Voimansiirtojärjestelmä

AC-tahtimoottorit/-generaattorit
204 / 109
150 / 80
435
Yksivaihteinen
DIRECT4-neliveto

JÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO

313
230

Kokonaisteho (hv)
Kokonaisteho (kW)
LATAUS1

Akku
Akkukapasiteetti (kWh)
Enimmäislatausteho, AC (kW)
Latausaika 0-80 %, AC (h:min)
Enimmäislatausteho, DC (kW)
Latausaika 0-80 %, DC (h:min)

Litiumioni
71.4
11
07:00
150
00:30

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)

160
5.6

TOIMITAMATKA 2

> 400

Yhdistetty (km)
SÄHKÖNKULUTUS2

< 18

Yhdistetty (kWh/100 km)
CO 2 -PÄÄSTÖT

Yhdistetty (g/km)

0

MASSAT

Kokonaismassa (kg)

2296

TILAVUUSMITAT

Tavaratila – takaistuimet pystyssä, tavaratilan suojapeittoon asti lastattuna3 (l)
Tavaratila – takaistuimet pystyssä, kattoon asti lastattuna3 (l)
Vetomassa, jarruton4 (kg)
Vetomassa, jarrullinen4 (kg)

n/a
n/a
750
750

MITAT

Pituus (mm)
Leveys (mm)
Korkeus (mm)

4805
1898
1635

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä ja samaan aikaan ladattavien autojen määrästä, ulkolämpötilasta, auton käytöstä, akun
varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten (pika)latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Latausteho voi olla akun lämpötilasta
johtuen merkittävästi tavanomaista matalampi esimerkiksi Suomen talviolosuhteissa tai lämpimänä kesäpäivänä. Lisäksi auton energiankulutus voi kasvaa, mikäli akun lämpötilaa joudutaan nostamaan tai laskemaan
lataukseen soveltuvalle tasolle.
2
Sähkönkulutus ja akkukapasiteetti mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa, ajoneuvolla, joka vastaa tyypillistä tuotannossa olevaa mallia, ja ne ovat Eurooppalaisen WLTP EC 2017/1151 -direktiivin ja niitä koskevien
lakimuutosten kanssa yhteneväiset. Yksittäisen ajoneuvon toimintamatka ja sähkönkulutus saattaa poiketa mitatuista johtuen ajoneuvon varustelusta. Ajotapa ja muut tekijät kuten ajo-olosuhteet, liikenne, auton kunto,
rengaspaine, lisävarusteet, kuorman paino, matkustajien lukumäärä jne. vaikuttavat ajoneuvon toimintamatkaan ja sähkönkulutukseen. Jos haluat lisätietoja mittausmenetelmästä, voit käydä osoitteessa:
https://www.lexus.fi/legal/wltp
3
Tavaratilan tilavuus on mitattu VDA-standardin mukaisesti. Esitetyt luvut pitävät sisällään tavaratilan lattian alla olevan säilytystilan.
4
Vetokoukku on saatavilla lisävarusteena.
1

Huomioithan, että kaikki esitellyt luvut ovat alustavia ja vahvistetaan ajoneuvon lopullisella tyyppihyväksynnällä.
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RZ

TUNNE ARVOSTUS

TERVETULOA
LEXUKSEN
VIERAAKSI
HALUAMME PALVELLA ASIAKKAITAMME
MUINAISEN JAPANILAISEN
VIERAANVARAISUUSFILOSOFIAN
MUKAISESTI.
Omotenashi on japania ja tarkoittaa vieraanvaraista ja kohteliasta palvelua.
Se on myös vanha käsite, joka keskittyy ennakoimaan toisen tarpeita jo
ennen niiden syntymistä. Omotenashi vaikuttaa siihen, miten me Lexuksella
suunnittelemme automme, ja yhtä lailla siihen, miten kohtelemme sinua,
Lexuksen omistajaa. Ei vain auton hankinnan yhteydessä, vaan koko
auton käyttöiän ajan. Haluamme, että tunnet itsesi arvostetuksi jokaisessa
kanssamme tekemässäsi vuorovaikutuksessa. Tunnet itsesi enemmän kuin
asiakkaaksi.
Koet Omotenashin joka kerta, kun vierailet liikkeissämme. Ystävällisen
henkilökunnan lämpimässä vastaanotossa, joka toivottaa sinut tervetulleeksi
ikään kuin olisit vieraana heidän kotonaan. Oleskelutilan kutsuvassa
ilmapiirissä ja vaikuttavissa tiloissa voit nauttia virvokkeita, seurata uutisia,
nauttia nopeasta internetistä tai jatkaa työtäsi. Tietäen, että Lexusteknikkomme työskentelevät tarkasti ja tehokkaasti saadakseen sinut
takaisin tielle mahdollisimman sulavasti ja ilman häiriöitä päivääsi.
MIELENRAUHAA LEXUS RELAX -TURVAN AVULLA
Lexus Relax on osoitus luottamuksestamme autojemme laatuun. Kun
valmistajan takuu päättyy, voit olla edelleen täysin rauhassa 12 kuukauden
turvalla, jonka saat huoltaessasi autosi meillä. Turvaa on mahdollista jatkaa
10 vuoteen / 160 000 kilometriin asti.
LEXUS EASY
Lexus Easy tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja uuden, turvallisen
ja sinulle parhaiten sopivan auton hankintaan ja huolehtimiseen. Voit itse
valita, mitä palveluita haluat sisällyttää sopimukseesi, ja kun valitset myös
huollot ja, tiedät autosi kuukausittaiset kustannukset sopimuskaudelta ja
voit keskittyä nauttimaan ajosta. Kysy lisää Lexus-jälleenmyyjältäsi.
Lisätietoja saat Lexus-jälleenmyyjältäsi.

TUTUSTU TARKEMMIN VERKOSSA
Löydä itsellesi parhaiten sopiva varustetaso, tutustu maailmanluokan rahoitus- ja palvelutarjontaamme ja tilaa uutiskirjeemme.
https://www.lexus.fi/mallisto/rz

©
2022 Lexus Europe* pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa määritelmiä tai varusteita
ilman erillistä ilmoitusta. Määritelmien yksityiskohdat ja varusteet voivat vaihdella
paikallisolosuhteiden tai muiden vaatimusten mukaan. Voit pyytää omaa aluettasi koskevia
lisätietoja paikalliselta Lexusmyyjältäsi. Huom! Kuvien ajoneuvot ja kaikki tämän esitteen
tavaraselosteet voivat vaihdella mallin, varusteiden tai alueellisen saatavuuden mukaan.
Auton todellinen sävy saattaa erota tässä esitteessä olevien kuvien väreistä.

Lisätietoja saat osoitteesta www.lexus.fi
Ympäristöstä huolehtiminen on Lexukselle ensiarvoisen tärkeää. Teemme paljon
työtä minimoidaksemme ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia aina suunnittelusta tuotantoon,
jakeluun, myyntiin, huoltopalveluun ja ajoneuvojemme elinkaaren loppuun asti. Jälleenmyyjäsi
antaa mielellään lisätietoja ajoneuvojamme koskevista säädöksistä.
* Lexus Europe on osa Toyota Motor Europe NV/SA:aa.
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