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FØL SPENNINGEN

ELEKTRISK 
PERSONLIGHET

FULL AV LEXUS-KARAKTER. HELELEKTRISKE 
RZ 450e KJØRER LIKE BRA SOM DEN SER UT.

Med utpreget moderne design, skiller Lexus’ første dedikerte elbil seg 
umiddelbart ut som en moderne luksus-SUV. RZ’ spindlebody-design er 
stram og elegant, med mulighet for tofarget karosseri og linjer som hinter 
om bilens iboende sportslige temperament. Fra første øyekast er dette en 
bil du legger merke til.

ELEKTRISKE YTELSER SOM INGEN ANNEN
Bak rattet i helt nye RZ, får du en følelse av at bilen er skreddersydd for deg, 
og bare deg. Det lave tyngdepunktet og banebrytende DIRECT4 elektrisk 
firehjulstrekk sørger for presise kjøreegenskaper, engasjerende akselerasjon 
og bremser som matcher. Den er bemerkelsesverdig uanstrengt og jevn å 
kjøre takket være ingeniørene, designerne og Takumi-mestersjåførene hvis 
samlede innsats resulterte i det vi kaller den elektrifiserte ‘Lexus Driving 
Signature’. Du opplever noe unikt.

ONE MOTION GRIP’:
EN VERDENSPREMIERE INNEN KJØRETØYKONTROLL

Unikt er også Lexus’ ‘One Motion Grip’, som får sin debut som ekstrautstyr 
i RZ. Det erstatter et konvensjonelt ratt og er verdens første kombinasjon 
av yoke-ratt og steer-by-wire-teknologi. Du trenger ikke lenger krysse 
armene når du svinger, One Motion Grip gir deg kontroll på et nivå du 
ennå har til gode å oppleve i en bil.

FORDI KJØREOPPLEVELSEN ER ALT
I tillegg til silkemyke kjøreegenskaper har RZ også en villere side med en 
solid appetitt for svinger. Det er der RZ’ karakter virkelig skinner gjennom: 
DIRECT4 bruker kraftige e-Axle-motorer, 150 kW foran og 80 kW bak, 
som kontinuerlig veksler mellom forhjulsdrift, bakhjulsdrift og alt imellom. 
Bak rattet, oppslukt av kjøringen, er det enkelt å glemme hvor praktisk 
denne bilen også er. Utover rekkevidden på over 400 km*, kan den 
også lades fra 0 til 80% på rett over 30 minutter og har klasseledende 
batterieffektivitet.

Bak rattet handler RZ om mer enn tall. Dette er Lexus Electrified på sitt 
mest spennende.

* WLTP

“Vi lager ikke en elbil. Vi lager en Lexus”

TAKASHI WATANABE
SJEFINGENIØR HOS LEXUS
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KUNST OG HÅNDVERK
BAK RZ’s UTPREGEDE MODERNE INTERIØR, LIGGER 

HÅNDVERKET TIL VÅRE TAKUMIER

Å sette seg inn i en RZ 450e, er som å få et glimt av fremtiden. Det begynner med den unike nye 
‘IN-EI’ lyssettingen som lar deg nyte den skimrende effekten fra skiftende lys. Det bærer fint i den 
oppsiktsvekkende moderne Tazuna kupédesignen som er like praktisk som den er estetisk tiltalende 
med instrumentene perfekt plassert i siktlinjen til sjåføren. Det er et behagelig sted å være, der du 
sitter avslappet i seter trukket i semsket stoff i en kupé med veganske materialer.

LUKSUS MED MENNESKELIG PREG
I alt det moderne, er det noe betryggende med et preg av noe menneskelig. Den egenartede 
kvaliteten som gjennomsyrer kupeen kan tilskrives våre berømte Takumi mesterhåndverkere. Du 
kan føle det i det håndsydde yoke-rattet - et symbol på teknologisk fremgang skapt ved hjelp av 
japansk håndverk med mer enn 1000 års historie.

FORUTSER HVERT MINSTE BEHOV
Komfort i RZ handler om mer enn overdådig interiør, utsøkt utførelse og romslighet som kan 
konkurrere med enda større SUVer. Det er Omotenashi, en tradisjonell form for japansk gjestfrihet 
sentrert rundt å forutse gjesters behov. Du kan se det i nytt utstyr som det smarte panoramaglasstaket, 
som kan dimmes elektronisk, ikke trenger solskjerm og derfor gir bedre takhøyde. Du ser det også 
i strålevarmerne som holder kupéen varm og samtidig sparer batteri.

Komforten er med deg gjennom hele reisen, en påminnelse om arbeidet Lexus’ håndverkerene på 
Motomachi-fabrikken legger i hver minste detalj for å gjøre RZ til en bilopplevelse utenom det vanlige.

“Målet vårt var å skape den mest komfortable bilen i verden.”

FØL PÅ LUKSUSEN
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DIGITAL  
TRANSFORMASJON

RZ ER FULL AV UTSTYR DESIGNET FOR Å GJØRE LIVET 
SIKRERE OG MER BEKVEMMELIG

RZ har all teknologien for sikkerhet og bekvemmelighet som du forventer i en Lexus. Og mer. Bli 
kjent med nyeste generasjon Lexus Safety System+, et system med et nivå av beskyttelse man aldri 
før har sett i bilene våre.

Proaktiv kjøreassistent, for eksempel, er en første for Lexus, og bruker Proaktiv hindringsassistanse, 
Bremseassistanse og Styreassistanse til å gjøre kjøring enda tryggere. Sjåførmonitoren oppdager 
om du er søvnig eller distrahert bak rattet, og vil varsle deg med en alarm og til og med stoppe 
bilen ved behov. Dette kommer i tillegg til Pre-kollisjonssystemet som kan oppdage motorsykler på 
dagtid og sykler/fotgjengere om dagen og natten. Du vil også sette pris på bekvemmeligheten og 
sikkerheten som følger av det digitale kamerasystemet som gir deg et 360° overblikk over bilen 
og bistår deg med å manøvrere når det er trangt.

DET NYESTE MULTIMEDIESYSTEMET
Den ekstra store 14” berøringsskjermen er den digital sentralen hvor du styrer en rekke multimedie- 
og tilkoblingsfunksjoner. Den høyoppløste skjermen er perfekt for å vise smarttelefonappene dine. 
Det raske og intuitive Lexus Link Multimedia på RZ er enda mer bekvemmelig når det brukes med 
den intelligente Stemmestyringsassistenten som responderer på naturlige stemmekommandoer.

LIVET BLIR LITT BEDRE MED LEXUS LINK
Lexus Link-appen gjør livet med RZ enda litt bedre. I tillegg til å overvåke ladenivået på smarttelefonen 
din, kan du finne tilgjengelige ladestasjoner på tvers av Europa. Med Lexus Link tilkoblede tjenester 
kan du fjernstyre klimakontroll-funksjoner og sørge for at RZ-kupéen har akkurat den ønskede 
temperaturen når turen starter. og når du kommer til destinasjonen, bistår fjernstyrt parkering med 
å parkere RZ fra utsiden av bilen, ved hjelp av smarttelefonen.

FØL DEG TILKOBLET
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FARGER  |  EKSTERIØR FARGER  |  INTERIØR

ULTRASUEDE

STOFF

TAHARA

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

Din lokale Lexus-forhandler vil gladelig bistå deg ytterligere.De faktiske fargene kan variere noe fra de illustrerte grunnet variasjoner i trykkingen av denne brosjyren

HazelGrayscale Orage

Grayscale

HazelGrayscale Orage
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TEKNISKE DATA

1 Kombinerte elektriske motorer.
2  Verdiene for elektrisk rekkevidde og elektrisk energiforbruk måles i et kontrollert miljø på en representativ produksjonsmodell, i samsvar med kravene i den nye WLTP European Regulation EC 2017/1151 og gjeldende endringer. For 

hver enkelt kjøretøykonfigurasjon kan verdiene for elektrisk rekkevidde og elektrisk energiforbruk beregnes basert på det bestilte tilleggsutstyret. Verdiene for elektrisk rekkevidde og elektrisk energiforbruk til kjøretøyet ditt kan variere 
fra de målte eller beregnede verdiene, som kjøreatferd så vel som andre faktorer (som veiforhold, trafikk, kjøretøyets tilstand, dekktrykk, last, antall passasjerer osv.) ha innflytelse på bilens elektriske rekkevidde og elektrisk energiforbruk. 
For mer informasjon om den nye WLTP-testmetoden, vennligst besøk: www.lexus.eu/wltp#nedc

3 Bagasjevolum er i henhold til VDA-metoden. Alle oppgitte tall inkluderer maksimalt oppbevaringsareal under gulvet i bagasjerommet. Det tilgjengelige lagringsområdet under gulvet kan variere i enkelte land.
4 Slepekapasitet inkluderer ikke tilhengerfeste eller annet slepeutstyr som standard.

Vennligst merk: Målverdier vises. Alle tall er foreløpige og kan endres uten varsel. Ytterligere tekniske data, inkludert eventuelle oppdateringer, kan finnes på www.lexus.sw

LADING1 RZ 450e

Batteritype Litiumion
Batterikapasitet (kWt) 71.4
Maksimal ladehastighet AC (kW) 11
0 - 80% ladetid AC (t : min) 07:00
Maksimal ladehastighet DC (kW) 150
0 - 80% ladetid DC (t : min) 00:30

YTELSER

Makshastighet (km/t) 160
Akselerasjon 0-100 km/t (s) 5.6

REKKEVIDDE2 (km)

Kombinert > 400

STRØMFORBRUK2 (kWt/100 km)

Kombinert < 18

CO2-UTSLIPP2 (g/km)

Kombinert 0

VEKT (kg)

Egenvekt 2130 - 2175

KAPASITETER

Bagasjeromsplass – bakseter oppe, lastet til bagasjeromsdeksel3 (l) n/a
Bagasjeromsplass – bakseter oppe, lastet til taket3 (l) n/a
Hengervekt maks. Uten brems4 (kg) 750
Hengervekt maks. Med brems4 (kg) 750

DIMENSJONER

Lengde (mm) 4805
Bredde (mm) 1898
Høyde (mm) 1635

FØL DEG VERDSATT

VÆR VÅR GJEST
MÅTEN VI BEHANDLER GJESTENE PÅ ER 

INSPIRERT AV EN GAMMEL JAPANSK 
FILOSOFI OM GJESTFRIHET

Oversatt fra japansk til ‘gjestfrihet og høflig service’, handler Omotenashi 
om mer enn fremragende service: det er et eldgammelt konsept som 
handler om å forutse behovene til andre, selv før de oppstår. Omotenashi 
påvirker hvordan vi i Lexus designer og bygger bilene våre, og også 
hvordan vi behandler deg, Lexus-eieren. Og ikke bare ved salget, men i 
hele levetiden til bilen. Vi vil at du skal føle deg verdsatt i hvert møte du 
har med oss, at du skal føle deg som mer enn en kunde.

Om du er privat- eller forretningskunde, vil du oppleve Omotenashi hver 
gang du besøker en Lexus-forhandler. Våre kolleger møter deg med 
varme og oppmerksomhet, som om du var en gjest i deres hjem. Det er 
en innbydende atmosfære, og i den imponerende loungen kan du nyte 
forfriskninger, oppdatere deg på nyheter, benytte deg av internett eller 
fortsette å jobbe. Alt dette mens teknikerne våre jobber presist og effektivt 
med å få deg tilbake på veien.

SINNSRO MED LEXUS RELAX*
Lexus Relax gir deg full sinnsro også etter at fabrikkgarantien er utløpt. 
Kjør bekymringsfritt vel vitende om at garantien utvides med 12 måneder 
hver gang du tar service hos oss.

Det er ikke bare bilene som gjør Lexus unikt. Det er filosofien som 
gjennomsyrer alt vi gjør og som også omfatter en eierskapsopplevelse 
som gjør at du føler deg spesiell. Akkurat som en gjest skal.



© 2022 Lexus Europe* forbeholder seg retten til å endre alle detaljer i spesifikasjoner og utstyr 
uten varsel. Detaljer om spesifikasjoner og utstyr kan også endres for å passe lokale forhold og 
krav. Spør din lokale Lexus-autoriserte forhandler om slike endringer som kan være nødvendig 
for ditt område.

Merk: kjøretøyer som er avbildet og spesifikasjoner beskrevet i denne brosjyren kan variere fra 
modeller og utstyr som er tilgjengelig i ditt område. Fargen på kjøretøyets karosseri kan avvike 
noe fra de trykte bildene i denne brosjyren.

For mer informasjon vennligst besøk vår hjemmeside: www.lexus.sw

Å ta vare på miljøet er en prioritet for Lexus. Vi iverksetter mange tiltak for å sikre at i løpet av 
livssyklusene til kjøretøyene våre – fra design, produksjon, distribusjon, salg og service til utrangert 
levetid – minimeres deres miljøpåvirkning. Forhandleren din vil gjerne gi mer informasjon om 
krav til utrangerte kjøretøy.

* Lexus Europe er en avdeling av Toyota Motor Europe NV/SA.

Trykt i Europa, mai 2022

OPPDAG MER ONLINE
Finn ut mer om RZ 450e og utforsk bilen din på nett. Her kan du lese mer om utstyrsgradene og finne den som passer deg og din livsstil best, 
samt lære mer om våre finansieringstilbud. Du kan også melde deg på nyhetsbrevet for å hele tiden være oppdatert på de siste nyhetene om bilen. .

https://www.lexus.no/new-cars/rz-world-premiere




