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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.



8

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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إعادة صياغة ألبرز مالمح طراز LX؛ حّلة جديدة مبنصة GA-F الجديدة 

مع خفض وزن السيارة مبقدار 200 كغ

بهدف تزويد السائقني بـتجربة قيادة مريحة وعالية الجودة 

عىل مختلف الطرقات حول العامل، قمنا مبراجعة وتعديل 

أبرز خصائص ومالمح السيارة بشكل شامل لالرتقاء بتجربة 

القيادة إىل مستويات جديدة، مع الحفاظ عىل الهيكل 

التقليدي للمركبة. وقد أمثر اعتامد منصة GA-F الجديدة 

ومراجعة السيارة بأكملها من األلف إىل الياء عن تحسني 

كبري يف أداء القيادة عرب تجديد أهم الخصائص الرئيسية، 

مبا يشمل خفض مركز جاذبية السيارة، والتقليل من وزنها 

بشكل كبري مع تعزيز متانة هيكلها.

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

يحّقق نظام التعليق أداء قيادة ممتاز مع ضامن نظام تحكم دينامييك 

عايل املستوى عىل مختلف الطرقات

يوفر نظام التعليق راحة عالية الجودة يف القيادة، وثباًتا يف وضعية املركبة عند الضغط عىل املكابح، فضاًل عن الثبات االستثنايئ أثناء حركة السيارة مع امتصاص الصدمات واالهتزازات الناجمة عن طبيعة سطح الطريق. وعند القيادة عىل 

الطرقات الوعرة، تساعد مفاصل العجالت املتميزة يف إبقاء اإلطارات عىل متاس مع سطح الطريق يف شتى الظروف مثل املطبات التي قد تتعرض اإلطارات فيها للتعويم، ما يعزز أداء القيادة عرب نقل القّوة إىل سطح الطريق

ممتّصات الصدمات الخلفية
تم تشكيل هيكل السيارة بحيث يسمح بوضع ممتّصات الصدمات 

الخلفية باتجاه الخارج، مع اتساع زوايا تركيبها وزاوية حركة املحور 

لتتبع الحركات العمودية لإلطارات بسهولة أكرب، ما يعزز تأثري التخميد 

وامتصاص الصدمات واالهتزازات بشكل أفضل ويسهم يف ثبات املركبة.

نظام التعليق األمامي الشويك املزدوج عايل االرتفاع 
تم تحسني التصميم الهنديس لنظام التعليق وثبات النوابض اللولبية، ما يضمن ثباًتا ممتاًزا عند حركة املركبة وسوية عالية من الراحة للركاب.

ميتاز شوط تعليق السيارة، وهو عامل مهم يف أداء القيادة عىل الطرقات الوعرة، بضغط طويل وارتداد كافيني لتحقيق أداء ممتاز أثناء القيادة عىل 

الطرقات القاسية.

نظام تعليق خلفي برابط سحب ومحور ثابت
تحافظ السيارة عىل نظام التعليق ذي املحور عايل املوثوقية الذي لطاملا كان سمة لكافة سيارات LX. ويعمل الضبط الدقيق لذراع التعليق ومتوضع ممتّصات 

الصدمات وخصائصه عىل تعزيز التحكم يف حركات املحور، ما يساهم يف ضامن ثبات ممتاز للمركبة وراحة فائقة للركاب. كام يساعد شوط االرتداد الواسع يف 

توفري ثبات ممتاز عىل الطرقات.

الخلفاألمام 
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متتاز السيارة بهيكل وإطار داعم سفيل عايل الصالبة يحسنان التجاوب وراحة الرّكاب ليضمنا تجربة قيادة فريدة

هيكل عايل املتانة
بناًء عىل تحليل حاسويب ألمناط تشّوه الهيكل الناجمة عن االستجابة لتوجيه عجلة القيادة، تم الحد من التشوه 

االلتوايئ عن طريق زيادة عدد نقاط اللحام املوضعية وتحسني متوضع املواد الالصقة للهيكل حول فتحات األبواب 

وعىل األرضية لتحقيق صالبة فائقة. وال تقترص ميزة هذه التحسينات عىل رفع األداء يف الطرقات الوعرة فحسب، 

بل تعزز أيًضا استجابة التوجيه وتفاعل السائق والسيارة، والشعور بتامس السيارة مع الطريق من الخلف ورفع 

سوية راحة الركاب، ما يساهم يف ضامن تجربة ركوب مريحة ألبعد الحدود تليق بالعراقة التي تجّسدها لكزس.

هيكل عايل املتانة
تضمن املتانة املذهلة الحد قدر اإلمكان من األرضار التي قد تلحق مبساحة املقصورة وأهم مكّونات القيادة مثل 

املحرك وخزان الوقود. وتم تحسني الخصائص املقطعية للحواف الجانبية يف املناطق املعرضة للضغط عند القيادة 

عىل الطرقات الوعرة، مع وضع تسع عوارض أفقية عىل النحو األمثل لتحقيق التوازن بني القوة والصالبة وتحسني 

السالمة يف حال االصطدام، وذلك بناًء عىل املؤثرات القادمة من سطح الطريق. باإلضافة إىل ذلك، تم وضع ألواح 

فوالذية تصل سامكتها إىل 5 مم وألواح فوالذية عالية املقاومة للشد عىل النحو األمثل لتقليل تأثري الصدمات عىل 

جسم السيارة، ما يحسن الثبات والراحة أثناء القيادة، حتى فوق الطرقات الوعرة. وبفضل تصميم الهيكل القائم 

عىل إطار باستخدام حوامل خاّصة، فإنه حتى يف حالة تلف الهيكل أثناء القيادة عىل الطرقات الوعرة، فمن غري 

املرجح أن يتأثر اإلطار السفيل الذي يدعم أداء القيادة األسايس، ما يساهم يف سالمة الركاب ويساعد السيارة يف 

الوصول إىل وجهتها.

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة

نقاط اللحام املوضعي

املاّدة الالصقة ملكّونات الهيكل
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

الهيكل واإلطار الداعم السفيل: خفة مبتكرة أصبحت متاحة بفضل التكنولوجيا واملواد خفيفة الوزن

هيكل خفيف الوزن
تم توسيع نطاق استخدام األلواح الفوالذية عالية املقاومة للشد واستعامل سبائك األملنيوم خفيفة الوزن لغطاء 

املحرك والسقف وجميع ألواح األبواب التي تؤثر عىل العزم الذايت للمركبة نظًرا لكونها أعىل ارتفاًعا أو أبعد عن 

مركز ثقل املركبة. والنتيجة هي هيكل خفيف الوزن وعايل املتانة مع مركز ثقل منخفض، ما يحقق حركة انسيابية 

وطبيعية للمركبة أثناء االنعطاف والتسارع والفرملة، فضاًل عن ثبات ممتاز يف التحّكم.

هيكل خفيف الوزن
باستخدام تقنية اللحام بالليزر املعروفة باسم Tailor Welded Blank ويرمز لها اختصاًرا بـ TWB، حيث يتم 

توصيل مكّونات فوالذية مختلفة السامكة عن طريق اللحام بالليزر ثم تشكيلها بالضغط. تم خفض وزن السيارة 

بشكل كبري مع الحفاظ عىل القوة والصالبة، إذ تم استخدام هذه املنهجية يف املناطق االسرتاتيجية التي تساهم يف 

قوة وصالبة الحواف الجانبية والعوارض األفقية ومدى السالمة يف حال التصادم.

أملنيوم

فوالذ عايل املقاِومة للشد

فوالذ

تم خفض الوزن باعتامد تقنية اللحام بالليزر املنحني 

 curved Tailor Welded Blank
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محّرك سدايس األسطوانات "V6" مزود بشاحن تريبو مزدوج: 

توليد تسارع خّطي وسلس

محّرك ديزل سدايس األسطوانات بسعة 3.3 لرت
يتمّتع محرك الديزل املزدوج- املزّود بشاحن تريبو مزدوج بسعة 3.3 لرت بتصميم خاص مع ضبط مثايل للمكونات دعاًم 

للقيادة يف ظروف الطرقات الوعرة والقاسية، حيث يولد نظام التريبو ثنايئ االتجاه أداًء ممتاًزا عىل صعيد الشحن التوربيني 

يف مختلف املواقف عن طريق التبديل إىل وضع شاحن التريبو لتوفري تسارع قوي انطالًقا من الرسعات املنخفضة، و التبديل 

إىل وضعية الشاحن التريبو املزدوج لتوفري تسارع متواصل عند القيادة برسعات عالية. وتساهم تقنية االحرتاق منخفضة 

التدفق يف كل من أداء القيادة واألداء البيئي العاليني.

ناقل حركة أوتوماتييك مبارش بـــ10 رسعات
لتحقيق استجابة أكرث مبارشة، يتم تفعيل تعشيق الرتوس يف جميع الرسعات تقريًبا باستثناء لحظة تشغيل السيارة. ومن 

خالل اعتامد ناقل حركة بـ10 رسعات، فإن االنتقال بني الرتوس يتم مبزيد من االنسيابية دون أي انقطاعات مع توسيع 

نسب الرتوس اإلجاملية لتحقيق أداء قيادة مريح ومحّسن، فضاًل عن تعزيز ترشيد استهالك الوقود عند القيادة برسعات 

عالية، وعند بدء التسارع واألداء عىل الطرقات الوعرة. باإلضافة إىل ذلك، يتميز كل من محريك البنزين والديزل بخصائص 

محّسنة لقوة الدفع وتوقيت تبديل الرتوس. ويوفر محرك البنزين شعوًرا رائًعا بالتسارع الذي يضمن تحقيق عزم الدوران 

األمثل عند ارتفاع عدد الدورات يف الدقيقة، بينام يستخدم محرك الديزل خصائص عزم الدوران الناجمة عن عدد الدورات 

املنخفض يف الدقيقة لتوفري تسارع قوي يتناسب مع نوايا السائق.

محّرك سدايس األسطوانات بسعة 3.5 لرت مزود بشاحن تريبو مزدوج

محّرك الديزل سدايس األسطوانات بسعة 3.3 لرت

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة

محّرك سدايس األسطوانات “V6” بسعة 3.5 لرت مزود بشاحن تريبو مزدوج 
يوفر محّرك سدايس األسطوانات “V6” بسعة 3.5 لرت املزود بشاحن تريبو مزدوج - الذي يعمل بالبنزين- خرًجا أقىص 

قدره 305 كيلووات )415 حصاًنا بخارًيا( وعزم دوران أقىص يبلغ 650 نيوتن مرت، حيث ميتاز املحّرك )ذو الحقن مبارش 

رباعي األشواط، بنسخة سوبرييور مع تريبو، والذي يرمز له اختصاًرا بـ4ST-D( بحاقنات متعددة الفتحات للحقن املبارش، 

جنًبا إىل جنب مع شوط طويل، واحرتاق عايل الرسعة أصبح ممكًنا من خالل تحسني زاوية انغالق الصامم، وشاحنات تريبو 

مزدوجة عالية الكفاءة تنتج عزم دوران قوًيا يضمن انطالقة قوية عند الرسعات البطيئة. كام يوفر شاحن التريبو املزدوج 

عايل الكفاءة خصائص عزم دوران واسع مستدام يوفر دفًعا قوًيا من الرسعات املنخفضة، ما يضمن قّوة كبرية وميكن 

التحكم فيها بسهولة للقيادة فوق الطرقات املعّبدة والوعرة عىل حد سواء.

تم تصميم مكونات التشحيم مثل حوض الزيت ومصفاة الزيت عىل النحو األمثل للحفاظ عىل أداء إمداد الزيت عند 

صعود وهبوط املنحدرات مبا يصل إىل 45 درجة مليالن محور السيارة إىل اليمني واليسار، ما يضمن إمداًدا موثوًقا بالزيت 

عىل املنحدرات صعوًدا وهبوًطا وعىل والطرقات الصخرية. باإلضافة إىل ذلك، فإن اعتامد املحامل وموانع ترسب الزيت 

ذات األداء العايل املقاوم للامء والغبار ينسجم متاًما مع االستخدام النموذجي لسيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة 

االستخدامات يف البيئات املغربة وفوق الطرقات املبللة.
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

يسهم نظام التحكم النشط باالرتفاع )AHC( يف ضامن راحة البال أثناء القيادة عىل مختلف الطرق، 

ويساهم نظام التعليق املتغري التكيفي )AVS( يف ضامن قيادة عالية الجودة

AHC - نظام التحّكم النشط باالرتفاع
تبًعا لظروف القيادة، يقوم نظام التحّكم النشط باالرتفاع )AHC( بضبط االرتفاع األمثل للمركبة تلقائًيا، وذلك بناًء عىل اختيار 

منط القيادة وطبيعة التضاريس عرب اختيار أحد أربعة أوضاع لالرتفاع: ’العادي‘، و’املرتفع 1‘، و’املرتفع 2‘ ، و’املنخفض‘ لركوب 

السيارة أو الرتّجل منها. كام يستجيب النظام للتغريات يف وضعية السيارة عىل الطريق مثل مقدار امليالن عىل املحور األمامي-

الخلفي أو العريض، ويحّسن معدالت النوابض لضامن ثبات السيارة أثناء االنعطاف والتسارع والتباطؤ عند الفرملة. وعند تفعيل 

وضع الوصول السهل، فإن النظام يخفض أيًضا ارتفاع السيارة تلقائًيا لتسهيل ركوبها أو الخروج منها، ثم يرفعها مجدًدا عند 

االنطالق. وأثناء القيادة عىل الطرقات الوعرة، يختار نظام التعليق تلقائًيا الوضع ’املرتفع 1‘ أو ’املرتفع 2‘ مبا يتامىش مع ظروف 

الطريق، وذلك بالتنسيق مع عملية تبديل الرتوس يف النطاق L4، أو الوضع املحدد يف خاصّية ’اختيار التضاريس املتعددة‘، ليتم 

ضبط ارتفاع السيارة تلقائًيا عىل املستوى األمثل وفًقا لرسعة السيارة لتجنب مالمسة سطح الطريق وتعزيز استقرار املناولة. 

ويتم عرض حالة ارتفاع السيارة عىل العداد وشاشة اللمس البالغ قياسها 7 بوصات إلبقاء السائق عىل اطالع أواًل بأول.

AVS - نظام التعليق املتغري املتكيف
ميتاز نظام التعليق املتغرّي املتكيف بنظام صامم امللف اللولبي الخطي الذي يحقق استجابة ممتازة يف قّوة التخميد، ما يساهم يف 

ضامن تحكم سلس ودقيق عىل أسطح الطرقات املختلفة ويف مختلف ظروف القيادة، حيث يتم ضبط قوة التخميد عىل مستوى 

منخفض لتوفري راحة قيادة ممتازة عند القيادة عىل الطرقات غري املستوية يف املدن، وتتم زيادتها لتحقيق الثبات والتوازن عند 

االنعطاف. كام تتغري قوة التخميد بالتاميش مع وضع القيادة املحدد، ما يسمح للسائق بالقيادة وفًقا لرغبته.
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يساهم نظام التوجيه املعزز آلياً )EPS( يف ضامن استجابة السيارة لنوايا السائق، 

بينام يساعد نظام التحّكم اإللكرتوين بالفرامل )ECB( يف تعزيز السالمة واألمان

EPS - ًنظام التوجيه املعزز آليا
يضمن نظام التوجيه املعزز آلياً استجابة خطية 

من السيارة منذ لحظة بدء التوجيه. ويف الرسعات 

املنخفضة، مثل القيادة عىل الطرقات الوعرة، يقوم 

بتخفيف العبء عن السائق عرب تعزيز حساسية 

االستجابة، بينام توفر الحساسية املتوسطة عند 

الرسعات العالية، والتي تتامىش مع رسعة السيارة 

)وتتطلب مزيًدا من التدخل من طرف السائق(، تجربة 

قيادة تعكس نوايا السائق بدقة مع شعور باالستجابة 

عالية الجّودة التي لطاملا كانت سمة فارقة للكزس.

ECB - نظام التحّكم اإللكرتوين بالفرامل
يكتشف املستشعر درجة الضغط عىل دواسة الفرامل 

ليوّلد قوة الفرملة املثىل، ما يوفر املزيد من خصائص 

الفرملة الخطية. وعندما يتم تنشيط خاصية ’اختيار 

التضاريس املتعددة‘ أثناء القيادة عىل الطرقات 

الوعرة، فإنه يوفر ثباًتا ممتاًزا للقيادة من خالل 

التحكم الدقيق يف الفرامل عىل العجالت املنزلقة أو يف 

حالة الدوران، ما مينح السائق شعوًرا باألمان. وتتميز 

أقراص التهوية األمامية ذات النتوءات والتثاليم 

بخصائص ممتازة يف تبديد الحرارة من أجل تحقيق 

كبح مستقر ومقاوم للتلف.

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة

صورة لنظام التوجيه املعزز آلياً
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

خاصية اختيار التضاريس املتعددة: توفري أداء قيادة يتناسب بالشكل األمثل مع ظروف الطريق الحالية

تتيح خاصية ‘اختيار التضاريس املتعددة’ للسائق إمكانية االختيار من بني ستة أوضاع مساعدة للقيادة وفًقا لظروف 

الطريق أثناء القيادة عىل الطرقات الوعرة. وقد تم تطوير هذه الخاصية لدعم القيادة عىل الطرقات الوعرة، من 

القيادة برسعات منخفضة للغاية عىل الطرقات الصخرية إىل القيادة عالية الرسعة عىل الطرقات غري املعبدة، وذلك 

.)H4( ليشمل النطاق العايل )L4( من خالل توسيع نطاق التشغيل من نطاق النقل املنخفض التقليدي

يسمح التحكم التلقايئ بالفرامل والقوة الدافعة والتعليق للنظام بتقديم أداء القيادة األمثل عىل الطرقات الوعرة 

وفًقا لظروف الطريق، ويستخدم الوضع األوتوماتييك معلومات من مستشعرات مختلفة لتقدير حالة الطريق أثناء 

القيادة واختيار الوضع األمثل تلقائًيا.

ويضمن ذلك حصول السائق عىل أفضل أداء للقيادة يف كل سيناريو دون الحاجة إىل تبديل األوضاع.

طريق صخري

L4 H4

L4 H4

L4 H4 ثلوج سميكة

طريق مغرّبأوتوماتييك

طريق موحلطريق رميل

L4 H4

L4 H4

L4 H4

غري قابل لالختيارقابل لالختيار
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نظام مراقبة التضاريس املتعددة - مزيد من راحة البال أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة

نظام مراقبة التضاريس املتعددة 
يدعم النظام السائق باستخدام أربع كامريات إلظهار الظروف املحيطة بالسيارة، حيث ميكن اختيار الصور من 

الكامريات األمامية واليرسى واليمنى والخلفية باستخدام مفتاح الكامريا وعرضها عىل ملء شاشة اللمس من قياس 

12.3 بوصة، ما يسمح للسائق بتقدير حالة الطريق حول السيارة والتي غالًبا ما تكون ضمن نطاق النقاط العمياء. 

ومن خالل تكوين مشهد واضح باستخدام الكامريات التي تتموضع تبًعا الرتفاع السيارة أثناء القيادة عىل الطرقات 

الوعرة، فإن النظام يضمن متّتع السائق بصورة أوضح للبيئة املحيطة ما يعّزز راحة البال.

وضعية الرؤية تحت أرضية السيارة )العجالت الخلفية( والرؤية عىل الجانبني / وضعية الرؤية 
تحت األرضية )العجالت الخلفية( مكرّبة

يتم تزويد السائق بصور املقدمة امللتقطة مسبًقا كصور شفافة ملا تحت أرضية السيارة. ومن خالل إسقاط وضع 

السيارة الراهن وعجالتها فوق هذه الصورة، ميكن للسائق التحقق من ظروف األرضية وموضع العجالت الخلفية. 

باإلضافة إىل ذلك تبدو السيارة شّفافة يف املقاطع، مع تكبري الصورة التي توضح املنطقة املحيطة بالعجالت الخلفية، 

ما يتيح للسائق التحّقق من الظروف املحيطة بالعجالت الخلفية وتقدير مسافات العوائق عند محاولة تحرير 

السيارة من وضع عالق أو الخروج من طريق مسدود.

وضعية الرؤية الخلفية تحت أرضية السيارة وعىل الجانبني/ وضعية الرؤية الخلفية تحت 
أرضية السيارة )مكرّبة(

تعرض هذه الوضعية املنطقة املحيطة بالعجالت الخلفية عن طريق محاكاة السيارة من خالل تركيب مجموعة من 

الصور التي يتم التقاطها أثناء رجوع السيارة للخلف، ما يساعد السائق عىل معرفة موضع العوائق خلف السيارة 

والتحّقق من العجالت الخلفية وسطح الطريق، األمر الذي يدعم بالتايل القيادة يف الغابات وعىل الطرقات الصخرية 

والطرقات كثرية املطبات.

وضعية الرؤية الخلفية الواسعة وعىل الجانبني

وضعية الرؤية تحت أرضية السيارة )العجالت الخلفية( 

والرؤية عىل الجانبني

 وضعية الرؤية تحت أرضية السيارة

)العجالت الخلفية( مكرّبة

وضعية الرؤية الخلفية تحت أرضية السيارة 

وعىل الجانبني

وضعية الرؤية الخلفية تحت أرضية السيارة )مكرّبة( وضعية الرؤية األمامية وعىل الجانبني

وضعية الرؤية تحت أرضية السيارة وعىل الجانبني

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

نظام املساعدة عىل النزول عىل منحدرات
 عند القيادة نزواًل عىل منحدرات قاسية ال تكفي الفرملة وحدها إلبطاء السيارة، مّثة مفتاح ميكن ضغطه 

ليتحكم النظام تلقائًيا بالفرامل عىل العجالت األربع بهدف دعم النزول املستقر دون قفل العجالت، إذ يحافظ 

 النظام عىل رسعة السيارة التي اختارها السائق ليتيح له الرتكيز عىل التوجيه دون القلق بشأن استخدام الفرامل

أو دواسة الوقود.

* تعمل أثناء النزول من املرتفعات برسعات ترتاوح من 4 إىل 30 كم/ساعة أو أقل مع وضعية نقل الرسعة عالية 

.H4 النطاق

نظام تحكم القيادة البطيئة
عند القيادة يف ظروف وعرة أو عىل طرقات زلقة، يتيح نظام تحكم القيادة البطيئة إمكانية القيادة برسعات 

منخفضة للغاية من خالل السامح للسائق بتوجيه السيارة ببساطة دون ضغط دواسة الوقود أو الفرامل، حيث 

يحّد من دوران العجالت مع الحيلولة دون قفلها، ليتيح قدرة ممتازة عىل تحرير السيارة يف حال علقت، وذلك 

مع تقليل الحمل عىل نظام الدفع. وميكن تحديد رسعة السيارة من بني خمسة خيارات بناًء عىل الظروف، وإذا 

قام السائق بضغط دواسة الوقود أثناء تنشيط نظام التحكم بالزحف، فلن يتدخل النظام بعملية التسارع، ما يوفر 

قوة دفع وتحكاًم سلًسا بالفرامل، وبالتايل يتيح للسائق ضغط دواسة الوقود عندما يريد التسارع، ما يساهم يف 

ضامن تجربة قيادة خالية من اإلجهاد عىل الطرقات الوعرة. باإلضافة إىل ذلك، عند االقرتاب من املنعطفات الضيقة 

والقيادة عربها، يتحكم نظام تسهيل االنعطاف بقوة الفرامل عىل العجلة الخلفية املحاذية لجهة املنعطف بهدف 

تحسني أداء االنعطاف.

نظام التحّكم بالزحف للرسعات فائقة البطء، ونظام املساعدة عند هبوط املنحدرات لضامن ثبات السيارة عند نزول املنحدرات القاسية
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LX قاعدة العجالت وزاوية الخلوص األريض املعهودة من 

زاوية الخلوص األريض
تحافظ النسخة األحدث من LX عىل األبعاد املذهلة ذاتها للتصميم املستخدم يف األجيال السابقة من LX، مبا يف ذلك قاعدة العجالت بقياس 2,850 مم التي توفر أداًء عايل املستوى عىل التضاريس الوعرة مع ضامن مساحة واسعة داخل 

املقصورة. بينام توفر زاوية الخلوص األريض قيادة استثنائية عىل الطرقات الوعرة، حتى عىل األسطح الوعرة ذات التموجات القاسية أو األشجار املتساقطة. وميكن للسيارة التعامل حتى مع الطرقات املغمورة باألمطار الغزيرة بفضل قدرتها 

عىل خوض املياه حتى عمق 700 مم.

عمق خوض املياه )الوضعان ’املرتفع 1‘ و’املرتفع 2‘: 700 مم( أ. 

زاوية املغادرة )الوضع ’العادي‘: 21.7 درجة مئوية/ الوضع ’املرتفع 2‘: 24.9~26.3 درجة مئوية( ب. 

زاوية صعود املطبات )الوضع ’العادي‘: 21.3 درجة مئوية/ الوضع ’املرتفع 2‘: 25.9 ~ 28 درجة مئوية( ت. 

زاوية االقرتاب )الوضع ’العادي‘: 22.6 درجة مئوية/ الوضع ’املرتفع 2‘: 25.9~27.4 درجة مئوية( ث. 

الزاوية اآلمنة القصوى )45 درجة مئوية( ج. 

الزاوية القصوى مليالن السيارة عىل جانب واحد )44 درجة مئوية( ح. 

* األرقام الواردة تخّص السيارات املزّودة بعجالت قياس 22 بوصة.

أ

ب
ت

ث
ج

ح

لكـزس LXتجربة قيادة فريدة
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

عجالت مطورة حديًثا ووظائف ديناميكية هوائية محّسنة وهدوء فائق داخل 

املقصورة لقيادة ممتعة عىل الطريق

اإلطارات
تعمل اإلطارات، املصمّمة للعجالت بالقياسني )20 بوصة و22 بوصة(، عىل تحسني مقاومة 

الدوران وتقليل الوزن غري املعلق، ما يساهم يف رفع كفاءة استهالك الوقود. كام تم أيًضا تحسني 

أمناط املداس وهيكلها لتوفري راحة وهدوء قيادة استثنائيني، باإلضافة إىل ثبات ممتاز يف املناورة 

وعند الفرملة عىل األسطح الجافة واملبللة.

 )ESE( نظام تحسني صوت املحّرك /)ANC( نظام التحّكم النشط بالضوضاء
يعزز نظام التحّكم النشط بالضوضاء ترشيد استهالك الوقود من خالل توسيع نطاق عزم 

الدوران العايل ملحّرك التريبو، مع تقليل ضوضاء املحرك وصوت السحب/انبعاث الغازات 

الناجمة عن االحرتاق. كام أن مكربات الصوت يف الكابينة تطلق موجات صوتية مصممة للحد 

من ضجيج املحّرك ما يحافظ عىل الهدوء داخل املركبة. ويوّلد نظام تحسني صوت املحرك 

)ESE( نغمة حيوية استجابًة لتشغيل املرسع وعزم الدوران، ما يخلق شعوًرا واقعًيا للغاية 

بالتسارع باستخدام مكربات الصوت.

الديناميكية الهوائية
تم تزويد املركبة مبجموعة من املزايا لتنظيم تدفق الهواء فوق وحول الهيكل وتحته، وتحسني الديناميكية الهوائية واملساهمة يف ترشيد 

استهالك الوقود بشكل كبري والثبات عند املناولة. وتشمل هذه املزايا الحافة السفلية للمصد األمامي وبطانات الرفارف األمامية واألجنحة 

املخصصة لتعزيز الثبات ومقاومة الهواء عىل أغطية أطر األبواب ومجموعة املصابيح الخلفية وشكل واقي الطني الخلفي الداخيل. 

باإلضافة إىل ذلك، يتم فتح وإغالق املصاريع املوجودة يف الشبكة العلوية تلقائًيا لتحسني الديناميكية الهوائية وتربيد املحرك، إذ يتم 

إغالقها تلقائًيا أثناء القيادة حيث تكون هناك حاجة كبرية لزيادة تدّفق الهواء بهدف تربيد املحّرك عند ارتفاع درجة حرارته، وذلك من 

أجل زيادة كمية الهواء املتدفق إىل الشبكة.

توليد إشارات من املكربات بهدف الحد 

من الضوضاء

4 ميكروفونات تكتشف الضجيج املكتوم

املكربات يف البابني األماميني

الرتدد الدوراين للمحّرك
نظام التحّكم مضخم الصوت

مكرب الصوت الجهوري 

الخلفي
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لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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توازن مذهل بني القدرة عىل التعامل مع الطرق الوعرة وأناقة القيادة داخل املدن

تتمثل نقاط البداية للتصميم الخارجي يف قاعدة 

العجالت بقياس 2،850 مم وزاوية الخلوص األريض 

 LX التي متت املحافظة عليها عرب األجيال املتعاقبة من

لتوفري أداء رائع عىل الطرق الوعرة. وانطالًقا من هذا 

التقليد العريق قمنا بتطوير منصة جديدة تدمج بني 

القدرة املمّيزة للتعامل مع الطرقات الوعرة وأبعاد 

ومالمح السيارات األنيقة يف آن مًعا، حيث تم سحب 

األعمدة األمامية نحو الخلف إلتاحة تصميم كابينة 

يرتكز يف الجزء الخلفي مع جذع قوي وإطارات مبقاس 

22 بوصة )وهي األكرب يف تشكيلة لكزس( لتصوغ 

مالمح ديناميكية ذكية.

لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

الشبكة األمامية وغطاء املحّرك
يف تعبري جريء عن ديناميكية LX، تتميز شبكة الشاسيه 

األمامية )التي تأيت بطراز spindle grille( بشكل ثاليث 

األبعاد يتألف من سبع أزواج من القضبان العرضية 

التي ال إطار لها، مع ضبط سامكة كل قضيب بدّقة فائقة 

بامللمرت لتحقيق مظهر وأداء تربيد عايل املستوى يلبي 

احتياجات محّرك التريبو املزدوج. كام تتسم شبكات 

املّشعات الجانبية أيًضا بفتحات كبرية لتحسني أداء 

التربيد مع تصميمها لتوفري تأثري تصحيح برصي رفيع 

املستوى، فتعزز الطابع األنيق الداعم لألداء العميل 

جنًبا إىل جنب مع التقّعر يف وسط غطاء املحرك لتعزيز 

الرؤية األمامية مبا يسمح للسائق بتقدير ميالنها عىل 

املحور األمامي-الخلفي مبزيد من الدّقة.

يتسم القسم األمامي للسيارة باألناقة والعملية يف آن مًعا
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تصميم خلفي أنيق يرتك انطباعاً الفتاً

ينضح الجانبان بطابع قوي يوحي بالتامسك والقّوة، مع جذع أفقي سميك يبدأ من األمام وميتد إىل الخلف، وأعمدة الربع الخلفي التي تضيق من السقف إىل النافذة الخلفية، والتدفق االنسيايب الذي 

ميتد من حافة اللوحني السفليني تحت األبواب عىل الجانبني إىل ما خلف اإلطارات الخلفية. أما شعار لكزس املوجود عىل الخلف، فريمز إىل الجيل القادم من لكزس.

تركيبة من األضواء الخلفية الكاملة من مصابيح LED )الذيل، الفرامل، مصباح االنعطاف(.
تتألف األضواء الخلفية من ضوء عىل شكل خط طويل ميتد من املقّدمة عابًرا الجانبني حتى القسم الخلفي، لُتربز التصميم الدقيق والالفت الذي يليق بعالمة 

لكزس، والسيام مع ضوء الضباب الخلفي الذي لطاملا كان عالمة فارقة يف كافة الطرازات.

لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

مصابيح أمامية الفتة تطورت إىل مصابيح خلوص ثالثية األبعاد

أضواء إسقاطية يتألف كل منها من ثالثة مصابيح LED بالكامل )الضوء املنخفض والعايل(.
 L واألضواء النهارية عىل شكل حرف LED إن الجمع بني األضواء األمامية قليلة السامكة واملضغوطة ثالثية املصابيح

يحقق مظهًرا مفعم بالقّوة والحضور الالفت، حيث تطورت املصابيح النهارية لتأخذ شكاًل ثاليث األبعاد، مع مضاعفة 

العدسات الداخلية ووضع كل واحدة منها عىل مستوى مختلف إلبراز العمق الذي يتغري بتغرّي زاوية الرؤية.

مرايا لألبواب مع إنارة ملنطقة القدمني
تم تزويد مرايا األبواب مبنظومة إلنارة منطقة القدمني لتعكس شعار لكزس عىل األرضية بأسلوب يرمز لروح 

الضيافة التي لطاملا اتسمت بها لكزس.
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قمرة قيادة تصوغ حواًرا أعمق بني السيارة وسائقها 

متتاز لكزس LX مبفهوم ’تازونا‘ الياباين الجديد )والذي 

يعني مقاليد الخيل باليابانية( لقمرات القيادة الذي 

يسمح للسائق بالتواصل بشكل أكرث حدسية مع 

السيارة والرتكيز بشكل أفضل عىل القيادة، مع وضع 

كل ما يحتاجه السائق يف خط برص واحد لضامن حوار 

أعمق بينه وبني املركبة، حيث تم وضع مركز شاشة 

العّدادات الرئيسية يف حدود 30 درجة تحت خط 

رؤية السائق لضامن سهولة املشاهدة أثناء القيادة، 

مع خط رؤية سلس ميتد من الطريق إىل شاشة العرض 

العلوية والعّدادات وشاشة اللمس بقياس 12.3 بوصة 

وشاشة املالحة. كام أن املفاتيح املتعّلقة بوضعيات 

القيادة مثل خاصية )اختيار التضاريس املتعددة( 

تتوضع يف متناول اليد ضمن لوحة التحّكم املركزية، 

حتى عندما مييل جسم السائق إىل مسند الظهر يف 

املنحدرات الصاعدة، باإلضافة إىل وضع أدوات التحكم 

بتكييف الهواء واملفاتيح األخرى أسفل شاشة اللمس 

البالغ قياسها 7 بوصات يف تصميم يهدف لدعم سالسة 

القيادة والتحّكم. كام يتجىل هذا الرتكيز عىل العملية 

بوضوح أيًضا يف الحافة العلوية املستوية لشاشة اللمس 

بقياس 12.3 بوصة، ما يساعد يف الحفاظ عىل الشعور 

بالتوازن أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة.

لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

مقاعد مبساحات مصّممة لدعم راحة الركاب والحفاظ عىل وضعياتهم الصحّية فوق الطرقات الوعرة

تم تصميم سامكة وزاوية مقبض الباب األمامي بعناية 

لضامن سهولة اإلمساك به، ما يساعد الراكب عىل 

الحفاظ عىل وضعيته أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة، 

مع املساهمة يف الوقت ذاته يف إثراء املالمح الجاملية 

للمساحة التي تحتضن الركاب. باإلضافة إىل ذلك، تم 

تزويد البابني األماميني بوسادات ناعمة عند منطقة 

الكتفني واسفل الظهر لتعزيز الحامية وتوفري الراحة 

وإشعار الرّكاب باألمان.
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التنجيد الداخيل لألبواب والنوافذ الخلفية
ميتد مسند الذراع الطويل واألنيق من األمام إىل الخلف عرب الباب، مع 

وسادات ناعمة عىل الكتفني تضفي إحساًسا راقًيا وآمًنا. وتعمل حاجبات 

الشمس اليدوية للنوافذ الخلفية، جنًبا إىل جنب مع طبقة السرياميك 

األسود املحفورة عىل النوافذ بني حاجبات الشمس وتنجيد الباب الخلفي، 

عىل حجب الضوء الخارجي مبزيد من الفعالية لتوفري مساحة مريحة 

لركاب املقاعد الخلفية.

القسم الخلفي من لوحة التحّكم املركزية األمامية
تتميز مخارج تكييف الهواء ولوحة التحكم بطالء ُحبيبي ساتيني ينم عن جودة فائقة. وتم تزويد صندوق اللوحة املركزية، الذي ميكن فتحه من كال الجانبني 

األيرس واألمين، مبفاتيح )أزرار ومفاتيح قابلة للتدوير( غري مغطاة عىل جانبي مقعد السائق والراكب، باإلضافة إىل جانب املقعد الخلفي لسهولة الفتح 

واإلغالق من املقاعد الخلفية.

مقاعد خلفية مبساحة مصّممة لضامن سوية فائقة من الراحة وسهولة االستخدام

لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

شاشة عّدادات مزّودة مبحول الغشاء الرقيق )TFT( بقياس 8 بوصات، وعّداد تناظري 

لضامن تزويد السائق باملعلومات املطلوبة بنظرة واحدة

عجلة قيادة مكسوة بالجلد والخشب 
الطبيعي

تشتمل عجلة القيادة عىل ذراع لتبديل الرسعات 

يسمح للسائق بتبديل الرتوس عىل الفور دون 

رفع يديه عن عجلة القيادة، مع مساند إبهام 

مصممة بكل عناية ودّقة، وكل ذلك يف تصميم 

يحّقق إحساًسا بالثبات عند التوجيه بفضل األجزاء 

املقعرة. يضفي الكساء الخشبي الطبيعي أعىل 

وأسفل العجلة، رونًقا خاًصا يؤكد الجودة العالية.

مفتاح تشغيل يعمل ببصمة اإلصبع
تم تزويد نظام تشغيل السيارة مبستشعر لبصامت 

األصابع يف وسط مفتاح )زر( التشغيل. وعندما 

يكون املفتاح اإللكرتوين بحوزة السائق، ما عليه 

سوى ملس مستشعر بصمة اإلصبع أثناء الضغط 

عىل دواسة الفرامل، ليتم التحّقق من بصمته وفًقا 

لسجالت السيارة، حيث ال يدور املحرك ما مل 

تتطابق معلومات بصمة اإلصبع، ما يضمن مزيًدا 

من األمان.*

*قد ال تتوفر خاصية تسجيل بصمة اإلصبع حسب حالة البصمة. إذا مل تتمكن 

من استخدام هذه الخاصية، ميكنك تشغيل املحرك عن طريق وضع املفتاح 

اإللكرتوين بالقرب من مفتاح البصمة.

لوحة العّدادات
تعرض شاشة العّدادات يف وسط لوحة العّدادات أهم املعلومات الحيوية وظروف القيادة وفًقا لوضع القيادة، مع 

،LXدعمها بأربع عّدادات تناظرية ذات إبر تتضمن مقياس ضغط الزيت ومقياس جهد البطارية التقليديني لـ 

ما يتيح للسائق التحقق من حالة السيارة يف ملح البرص، حتى يف ظروف الطرق الوعرة. ويتغري منط عرض شاشة 

LCD املزّودة مبحّول رقيق الغشاء بقياس 8 بوصات لتعكس وضعيات القيادة واإلعدادات األخرى.
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مجموعة تحّكم مركزية مصممة لضامن سهولة تشغيل املفاتيح

شاشة مزدوجة
تشتمل لوحة أدوات التحّكم عىل شاشتي ملس علوية وسفلية تشكالن مًعا شاشة مزدوجة إلظهار املعلومات 

الرضورية يف آن مًعا. عىل سبيل املثال، أثناء القيادة عىل الطرقات املعّبدة، تعرض شاشة اللمس العلوية )بقياس 

12.3 بوصة( معلومات املالحة عىل كامل مساحتها، بينام تعرض شاشة اللمس السفلية بقياس 7 بوصات معلومات 

تكييف الهواء.

أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة، تعرض شاشة اللمس العلوية بقياس 12.3 بوصة املعلومات املتعلقة بخاصية 

 )مراقبة التضاريس املتعددة( مع سطح الطريق وغريها من الظروف الطرقية، بينام تعرض شاشة اللمس بقياس

7 بوصات ظروف القيادة مثل ارتفاع السيارة وميالنها ومدى ضغط دواسة التسارع / الفرامل. وقد تم دمج مفاتيح 

التحّكم، مبا فيها مفاتيح الخصائص املتعلقة بالقيادة، يف الشاشة السفلية لسهولة االستخدام أثناء القيادة.

مجموعة التحّكم املركزية
تم ترتيب مكّونات مجموعة التحّكم عىل نحو يّسهل التعّرف عليها، مع فصل مكّونات تكييف الهواء وأدوات 

التحكم املتعلقة بالقيادة عن بعضهام يف املنطقتني العلوية والسفلية. وتعمل مفاتيح التبديل املتنوعة واألزرار 

واألقراص عىل ضامن تحّكم حديس سلس أثناء القيادة، ما يقلل من احتامل قيام السائق بالضغط عىل األزرار 

الخطأ حتى أثناء السري عىل الطرق الوعرة.

أدوات التحّكم مبنظومة تكييف الهواء

متتاز أدوات التحكم يف درجة الحرارة بحركات تبديل بديهية وسهلة التشغيل، بينام تحتوي أدوات التحكم 

األخرى عىل مفاتيح ضغط ذات أسطح مقعرة تنسجم مع الشكل الطبيعي لليد واألصابع. ويتمتع مفتاح 

مصابيح التحذير )الغامز الرباعي( بإطار عىل كال الجانبني للمساعدة يف منع التشغيل العريض الذي قد ينجم عن 

انزالق اإلصبع أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة.

أدوات التحّكم ذات الصلة بالقيادة

تتميز أزرار الضغط يف أدوات التحّكم بالقيادة بتصميم جانبي عميق ملنع انزالق األصابع الذي قد يتسبب 

يف تشغيل خواّص خاطئة بشكل غري مقصود أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة، وهي كبرية مبا يكفي لسهولة 

التشغيل أثناء ارتداء القفازات. كام أن قرص تحديد الوضع ميتاز بتصميم بسيط سهل االستخدام أثناء القيادة 

عىل الطرق الوعرة.

لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

شاشة اللمس بقياس 12.3 بوصة
باإلضافة إىل عرض معلومات املالحة واملنظومة الصوتية عند القيادة عىل الطرق الوعرة، فإن الشاشة تعرض أيًضا 

خاصية )مراقبة الطرقات الوعرة( التي ُتظهر طبيعة سطح الطريق وغريها من الظروف.

شاشة اللمس بقياس 7 بوصة
تعرض هذه الشاشة أدوات التحكم بتكييف الهواء، باإلضافة إىل معلومات متعلقة بالقيادة مثل خاصية )اختيار 

التضاريس املتعددة( واختيار وضع القيادة.

شاشتا عرض عاليتا الوضوح وسهلتا التشغيل تعمل عىل دمج وظائف العرض
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مقاعد أمامية مصّممة لضامن الراحة يف الظروف القاسية 

تهوية املقاعد
يقوم نظام الشفط بسحب الهواء من مكيف الهواء إىل 

املقاعد، بحيث يتدفق الهواء البارد ماًرا من جانب الركاب 

لتوفري إحساس رائع بالربودة. كام أن النظام مرتبط مبكيف 

الهواء، ويتميز بوضع “الدرجة القصوى” الذي يزيد األداء 

إىل أقىص حد.

تدفئة املقاعد
تم وضع ُمدّفئات املقاعد عىل نحو مدروس يسمح بتوزيع 

الحرارة بالشكل األمثل لتدفئة الكتفني وأسفل الظهر 

)واللتان تكونان عرضة لإلرهاق يف الرحالت الطويلة( 

والفخذين والساقني اللذين مييالن إىل التأثر أكرث بالطقس 

البارد. وميكن التحّكم بحرارة املدفئات وفق ثالثة مستويات 

مبا ال يقترص فقط عىل فصل الشتاء، وإمنا يشمل فصل 

الصيف أيًضا. 

تتميز املقاعد بشكل ثاليث األبعاد يجمع بني الخطوط الناعمة والعملية، حيث تدمج بني مساحة واسعة وعريضة للكتفني تلتف حول الجزء العلوي من الظهر بكل انسيابية مع جزء سفيل يتيح تحريك الذراع بحّرية أثناء القيادة. 

وتنطوي الوسائد عىل مواد توفر ثباًتا ممتاًزا مع تشتيت الضغط، بينام تم توزيع مدى الصالبة يف كل منطقة بحيث مينع التذبذب يف أسفل الظهر ويقلل من ميل الجزء العلوي من الجسم، ما يساهم يف تحقيق وضعية جلوس أكرث 

ثباًتا عند القيادة منخفضة التسارع.

لكـزس LXالتصميم
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

مقاعد الصف الثاين والثالث- مصّممة لضامن الراحة

مقاعد الصف الثاين )قابلة للطي مبقدار 40:20:40 مع تزويدها إلكرتونًيا بخاصية تعديل 
الوضعية(.

تم تحسني ارتفاع وتوسيد الدعم الجانبي يف مقاعد الصف الثاين لتحقيق ثبات أكرب، مع تحسني ارتفاع مسند الذراع 

الوسطي الخلفي القابل للطي وتوزيع حامالت األكواب بأسلوب يضمن سهولة االستخدام. وبهدف تسهيل دخول 

السيارة والخروج منها، تم تقليل سامكة العمود األوسط، مع تحديب زوايا وسادة املقعد الخلفي لتسهيل الدخول 

والخروج من الكابينة.

مقاعد الصف الثالث )قابلة للطي بنسبة 
50:50 مع تزويدها بخاصية تعديل امليالن 

إلكرتونًيا(.
ميكن إمالة مقاعد الصف الثالث إلكرتونًيا مبا يقارب 10 

درجات لتوسيع مساحة األمتعة، وتشتمل عىل حامل 

أكواب ومنفذ شحن USB من النوع C يف الزاوية السفلية 

الجانبية. وميكن طي املقاعد املزدوجة بشكل مسّطح 

تلقائًيا عىل أرضية مساحة األمتعة عرب ضغط زر معنّي 

بشكل مستمر.

مسند ذراع وسطي خلفي مزّود بحاملتي أكواب

مفتاح تعديل وضع املقعد

اضغط املفتاح وأبِق اصبعك ضاغًطا عليه لتحريك املقعد 

األمامي إىل األمام، وعند اكتامل هذه الحركة ارفع اصبعك 

ليصار إىل طي مقاعد الصف الثاين تلقائًيا.

طراز السبعة مقاعد

خاصية الرتتيب األوتوماتييك للمقاعد )ميكانيكية الركوب السلس(
يف الطرازات ذات املقاعد السبعة، تتيح مفاتيح التحّكم املدمجة يف منطقة أكتاف مقاعد الصف الثاين إمكانية طي 

املقاعد برسعة، ما يتيح الدخول والخروج من مقاعد الصف الثالث بكل سهولة.

* يف الطرازات خامسية املقاعد، تم تزويد مقاعد الصف الثاين مبفاتيح تحّكم لطّيها إلكرتونًيا بهدف توسيع مساحة األمتعة.
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الرتتيب التلقايئ للمقاعد: إمكانية دخول السيارة والرتجل منها بكل سهولة مع توسيع مساحة األمتعة 

الرتتيب التلقايئ للمقاعد )توسيع مساحة األمتعة(
ميكن طي مقاعد الصف الثاين والثالث تلقائًيا حتى تأخذ شكاًل 

مسطًحا عن طريق الضغط بشكل متواصل عىل املفتاح املوجود عىل 

الجانب األيرس من مساحة األمتعة، ما يسهل توسيع هذه املساحة.

مساحة األمتعة
توفر مساحة األمتعة املرنة هامًشا مريًحا لتخزين األغراض مع وضع املقاعد الخلفية يف وضعية قامئة، وميكن توسيعها حسب الحاجة عن طريق طي واحد أو أكرث 

من مقاعد الصف الثالث والصف الثاين إىل األسفل الستيعاب كاّفة أشكال توزع الركاب واألمتعة.

طراز السبعة مقاعد

طراز السبعة مقاعد

جميع املقاعد يف وضع مستقيم

طراز الخمسة مقاعد

مقاعد الصف الثاين مطوية ومقاعد الصف الثالث يف وضع التخزين

* مقاعد الصف الثالث عبارة عن مقاعد مسطحة مزدوجة وميكن إخفاؤها وتخزينها بشكل مسطح باستخدام زر عىل الجانب.

لكـزس LXالتصميم



37

مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

العناية الفائقة بالتفاصيل- عنوان للجودة العالية

تعبري الفت عن الجودة العالية
تتميز لوحة التحّكم املركزية ولوحة مفاتيح التحّكم العلوية مبزيج من الزخارف املعدنية والتوسيد املكسو بالجلد، 

بينام تضفي منهجية التنجيد املستخدمة يف املقابض )التي غالًبا ما تالمسها األيادي( شعوًرا باألصالة والنوعية العالية. 

أّما الكساء الجلدي املصنوع يدوًيا، فهو يربز العناية الفائقة التي تم إيالؤها ألدق التفاصيل.

تصميم شبكة مكربات الصوت
متتاز مكربات الصوت- التي تعمل بنظام مارك 

 ليفنسون الصويت ثاليث األبعاد

) Mark Levinson Reference 3D Surround Sound System (

- بنقش مستوحى من شكل أوراق العنب للتعبري عن 

دفئ الطبيعة.

 التصميم الداخيل لألبواب
)خشب ’تاكانوها‘(

تتألق األبواب بتنجيد داخيل خشبي مصنوع يدوًيا 

من قبل حرفيني يابانيني يف شكل مستوحى من ريش 

الصقور، ليضفي ملسة جاملية تنسجم مع LX، حيث 

استوحت لكزس هذا التصميم األصيل من القّوة 

والجامل الذي يجّسده الصقر، الطائر املهيب امللقب 

بـ”سّيد الّجو”.

إنارة داخلية متعددة األلوان
تتمّتع السيارة بإنارة داخلية غري مبارشة تضفي مزيًدا من األلق عىل األشكال واملواد املستخدمة يف كافة أجزاء 

القمرة، حيث تم اختيار األلوان الـ14 لهذه املنظومة اللونية من ظواهر طبيعية جميلة، باإلضافة إلتاحة باقة إضافية 

تشمل 50 خياًرا لونًيا لتنسجم اإلضاءة مع الذوق الشخيص للسائق.
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VIP من فئة LX لكزسLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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تضمن فئة كبار الشخصيات )VIP( مزيًدا من االسرتخاء والراحة، حتى عند القيادة عىل الطرق الوعرة

تتميز فئة VIP مبقاعد خلفية واسعة تتسع لشخصني 

ضمن كابينة متتاز بتصميم يعكس عناية فائقة 

بالتفاصيل. وقد تم تزويد السيارة بخصائص مدروسة 

لتوفري تجربة ركوب مريحة مع مساحة رحبة 

لالسرتخاء، حتى عند السفر ملسافات طويلة داخل 

املدن أو عرب الطرق الوعرة.

VIP من فئة LX لكزسLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

وتضمن املقاعد الخلفية االسرتخاء دون إرهاق عند السفر ملسافات طويلة عىل طرق قاسية

VIP املقاعد الخلفية املدعومة بخواص إلكرتونية - حرًصا لفئة
تتميز املقاعد الخلفية الحرصية لفئة VIP بوسائدها ومساند الظهر ومساند الرأس الكبرية ذات التصاميم املقعرة، ما يوفر مستوى عاٍل من 

الثبات عند القيادة عىل املنحنيات. وتم تزويد وسائد املقاعد مبادة اليوريتان الناعمة مع ضامن سوية عالية يف امتصاص االهتزازات حتى أثناء 

.VIP القيادة عىل الطرق الوعرة. بينام يعرب كساء املقاعد الفريد عن الجودة االستثنائية التي تتسم بها فئة

خاصية االسرتخاء ) املقاعد الخلفية الجانبية(
تتيح املقاعد خاصية اسرتخاء تساهم يف االنتعاش الجسدي والنفيس من خالل نفخ بالونات 

هوائية مدمجة يف وسادة املقعد ومسند الظهر لتطبيق ضغط لطيف عىل ظهر وفخذي 

الراكب. وميكن اختيار ما مجموعه سبعة برامج: ثالثة منها لكامل الجسم )إنعاش الجسم 

بالكامل، وشد الجسم بالكامل، والوضعية البسيطة للجسم( بينام تخص األربعة األخرى 

أجزاء معينة من الجسم )الجزء العلوي من الجسم، والجزء السفيل من الجسم، والكتفني، 

وأسفل الظهر(.

الوضعيات مسبقة اإلعداد )املقعد الخلفي األمين(
تتيح الوضعيات مسبقة اإلعداد إمكانية التعديل الرسيع لوضعية املقعد بلمسة واحدة، 

ففي وضع االسرتخاء مييل مقعد الراكب األمامي لألمام بينام ينحني املقعد األمين الخلفي 

للخلف بهدف توسيع مساحة األرجل إلتاحة مزيد من الراحة. بينام تسمح وضعية إعادة 

املقعد بإرجاع مسند األرجل تلقائًيا إىل وضعية تتيح الخروج والدخول بكل سهولة.
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إتاحة مساحة مريحة بزاوية إمالة قصوى تبلغ 48 درجة، مع الرجوع 

إىل وضعية الجسم املحايدة التي تويص بها وكالة ‘ناسا’*

زاوية إمالة قصوى قدرها 48 درجة مئوية 
)املقعد الخلفي األمين(

يرّكز تصميم فئة VIP عىل متكني الركاب من االسرتخاء لدرجة 

تسمح بالنوم، حتى أثناء القيادة عىل الطرق الوعرة، حيث 

تكفي ملسة واحدة ملفتاح وضع االسرتخاء يك ينزلق مقعد 

الراكب لألمام إلمالته مبقدار منوذجي يبلغ 41 درجة. باإلضافة 

إىل ذلك، ُتطوى الشاشة ألسفل لتوسيع الرؤية األمامية ويتم 

فتح مسند األرجل، ما يتيح مساحة مفتوحة ومريحة مع 

مساحة تصل إىل 1100 مم من أجل األرجل، لضامن وضعية 

خالية من اإلجهاد من الرأس إىل أخمص القدمني.*
* يتيح وضع االسرتخاء زاوية منوذجية قدرها 41 درجة مئوية، مع إتاحة زاوية إمالة قصوى 

مبقدار 48 درجة

مسند األرجل الذي يتم التحّكم به إلكرتونًيا 
)املقعد الخلفي األمين(

ميكن تعديل مسند األرجل )املدمج يف خلفية مقعد الراكب 

األمامي( بشكل مستقل ببساطة عن طريق زلق مقعد الراكب، 

حيث يضمن راحة األرجل حّتى أثناء القيادة عىل الطرقات 

الوعرة، وذلك من خالل تعديل وضعية املسند بحيث تستقر 

أصابع القدم عند املقعد األمامي وتستقر بّطات القدم فوق 

املسند إياه، والذي يأيت مصنوًعا من الجلد الصناعي لتسهيل 

مسح أي أوساخ.

املساحة القصوى لألرجل 1100 مم
هامش انزالق بقدر 240 مم مع إمكانية انزالق إضافية 

قدرها 114 مم عىل املقعد األمامي، ما يتيح مساحة تصل إىل 

1100 مم لبسط األرجل يف املقعد الخلفي.

* ناسا: اإلدارة األمريكية للمالحة الجوية والفضاء

VIP من فئة LX لكزسLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

مساحة أشبه ما تكون مبساحة خاّصة للعمل أو االستخدام الشخيص

حاجبات أشعة الشمس )النافذة الخلفية/يدوية(
ملزيد من الخصوصية، تقوم حاجبات الشمس بحجب الضوء الداخل عرب النوافذ عند اسرتخاء الراكب يف وضع الجسم 

املحايد الذي تنصح به وكالة ’ناسا‘. وميكن تغيري طريقة استخدام مساحة املقعد الخلفي حسب مزاج الراكب، مع 

إمكانية إغالق الحاجبات الشمسية لالنعزال عن العامل الخارجي عند الحاجة للرتكيز عىل العمل، أو فتحها لالستمتاع 

باملناظر الطبيعية.

الفاصل: يفصل بني مساحة الجلوس الخلفية ومساحة األمتعة
يضمن الفاصل الخصوصية يف املقاعد الخلفية، حيث يحول دون إمكانية رؤية داخل السيارة من مساحة األمتعة، 

فضاًل عن منع التعرض املبارش للهواء الخارجي الساخن أو البارد. وقد تم تثبيت الحافة السفلية للفاصل باملقعد 

الخلفي بحيث يتحرك مع املقعد عند إمالته، علاًم بأن تثبيت املقعد يف وضع قائم يوفر مساحة أسفله ميكن 

استخدامها لألمتعة.
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VIP تعديالت فاخرة لضامن بيئة فاخرة عالية تحقق أعىل مستويات الراحة والرسور لركاب فئة

مصابيح القراءة )املقعدان الخلفيان األمين واأليرس(
تتميز مصابيح القراءة الشخصية للمقاعد الخلفية، واملدمجة يف 

السقف، بإمكانية ضبط زاوية اإلنارة وثالث خيارات لتحديد 

قّوة اإلضاءة، وميكن تعديلها من وضع الجسم املحايد الذي 

تويص به وكالة ‘ناسا’ دون الحاجة لرفع الجسم خصيًصا من 

أجل الوصول إليها.

نظام الرتفيه يف املقاعد الخلفية
تتيح شاشتا اللمس بقياس 11.6 بوصة لركاب املقعدين األمين 

واأليرس االستمتاع مبشاهدة الفيديو عايل الدقة يف وضع الجسم 

املحايد الذي تويص به وكالة ‘ناسا’.
 * ميكن تحريك مسند الرأس والشاشة يف مقعد الراكب األمامي إىل األمام بشكل إلكرتوين

.VIP يف فئة

لوحة خلفية ملزيد من الراحة
-  شاحن السليك: ميكن شحن الهاتف الذيك ببساطة عن طريق وضعه فوق الشاحن، ما يسمح 

برؤية اإلشعارات حتى يف وضعية االستلقاء.

 -  يتيح مسند راحة اليد إمكانية استخدام لوحة اللمس بشكل مريح باإلضافة إىل توفري

مسند للذراعني.

-  طاولة مع حاميل أكواب مدمجني: يتميز سطح الطاولة بطالء ذايت الرتميم، ما يسهل إزالة 

الخدوش مثل تشطيبات األقالم. وبحكم تصميم الطاولة عىل نحو ال يسمح بفتحها عند 

تعّرض السطح للضغط، ميكن استخدامها لتوقيع املستندات وغريها من املهام.

- مساحة تخزين صغرية مع منفذي شحن USB من النوع C ومنفذ HDMI وغريها.

-  صندوق وحدة التحكم مع مقبسني للسامعات، ومنفذي شحن USB من النوع C، ومقبس 

كهربايئ للتيار املستمر بجهد 12 فولت، ومساحة للبطانية.

VIP من فئة LX لكزسLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

مجال رؤية أمامي مفتوح من املقاعد الخلفية، وتكييف هوايئ مريح ال يتأثر بأشعة الشمس القوية أو الربودة الشديدة

مجال الرؤية األمامي
من أجل ضامن الشعور بالرحابة واالنفتاح لركاب املقاعد الخلفية، ميكن طي شاشات نظام الرتفيه الخلفي لألمام 

وتخزينها بشكل *مسطح بلمسة واحدة من لوحة التحكم األمامية أو الخلفية.
*عندما تكون مساند الرأس يف املقعد األمامي مطوية لألمام.

نظام تكييف الدش الهوايئ والستارة الهوائية
يحافظ مكيف الهواء عىل راحة الركاب حتى تحت أشعة الشمس الحارقة أو يف الربد القارس. فخالل فصل الصيف، 

بعد تربيد الكابينة بهواء بارد من الفتحات السقفية الجانبية، ميكن ضبط كمية الهواء وزاوية فتحات التكييف يدوًيا 

حسب تفضيالت الركاب، مع إمكانية تشغيل نظام تكييف الدش الهوايئ لتوزيع الهواء من األعىل بهدف الحفاظ 

عىل الراحة التي تغمر كامل هيكل السيارة الحيلولة دون التسبب بربودة زائدة عن العهد يف الكابينة. أما يف فصل 

الشتاء، فتتدفق ستارة من الهواء الدافئ حول األرجل ملنع الهواء البارد من االنتشار قادًما من قسم األمتعة، ما 

يعزز راحة الرّكاب.
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F SPORT نسخةLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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تتألق نسخة F SPORT الحرصية مبزايا ومالمح جاملية الفتة لتجربة قيادة أكرث تفاعلية وروعة

F SPORTالتصميم الخارجي الحرصي لـ
تنضح الواجهة األمامية املنخفضة لنسخة F SPORT بطابع ريايض ال تخطئه العني، مع تسليط الضوء عىل مزايا التصميم الحرصية التي تشمل شبكة الشاسيه األمامية بطراز F مع إطار مطيل باللون األسود الداكن مصمم لتعزيز أداء التربيد، 

.F SPORT يف املصد الخلفي السفيل، فضاًل عن عجالت األملنيوم املطروق الديناميكية بقياس 22 بوصة، واللمسة اللونية النهائية التي تعكس متانة وقّوة F والنمط الشبيك عىل شكل

أ. شبكة F SPORT الحرصية / ب. إطار أسود داكن اللون / ت. قالب الشبكة بالطالء الساتيني / ث. شعار F SPORT / ج. منط شبكة شاسيه F SPORT الحرصي / ح. طالء ساتيني / خ. غالف املنطقة املتوسطة )ماّدة سوداء اللون( / د. 

جنوط F SPORT الحرصية من األملنيوم بقياس 22 بوصة

F SPORT نسخةLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

أداء F SPORT الحرصي
يتجسد تصميم F SPORT من خالل مجموعة من تحسينات األداء الحرصية التي ترثي تجربة القيادة وتضفي أبعاًدا جديدة من الروعة عليها، مبا يشمل املخمّدات األمامية والخلفية، واملثبت الخلفي ، وخاصية Torsen للتفاضل االنزالقي 

املحدود )LSD(، والذي يوزع بشكل مثايل قوة الدفع استجابة للحمل عىل العجالت الخلفية اليمنى واليرسى، ما يعزز جر اإلطارات الخلفية عند التسارع عىل املنعطفات. كام أن الضبط املدروس لنظامي التوجيه املعّزز كهربائًيا )EPS( ونظام 

.F SPORT يزيد من ثبات املناولة، خاصة يف القيادة عىل الطرق املعّبدة، جنًبا إىل جنب مع االستجابة الرياضية الحيوية التي لطاملا اتسمت بها )AVS( التعليق التكّيفي املتغري
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F SPORTتصميم داخيل حرصي يليق بـ

يتألق القسم الداخيل للسيارة بطابع ريايض مذهل يصوغه اللونان األحمر الفاقع واألسود املستوحيان من إرث F SPORT، واللذان يتكامالن مع زخرفة ‘هادوري’ اليابانية املصنوعة من األملنيوم واملستوحاة من فن تزيني السيوف اليابانية 

التقليدي. ويف سياق الرتكيز عىل الطابع الريايض الحرصي، تأيت الدعامات الجانبية املحّسنة والوسائد الثابتة للمقاعد األمامية لتدعم ثبات السائق أثناء القيادة عىل املنعطفات، بينام تم استخدام جلد أصيل عىل عجلة القيادة ومقبض ذراع ناقل 

الحركة لتعزيز قبضة السائق عليهام، مع رفع سوية أداء الدواسات ومساند األقدام املصنوعة من األملنيوم. وتحمل كل من مساند الرؤوس وعجلة القيادة والصفائح املعدنية أسفل األبواب شعار F SPORT يف لفتة تؤكد األصالة والعراقة.

F SPORT نسخةLX لكـزس
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

عّدادات F SPORT الحرصية
تأيت شاشة العّداد املركزي عالية الدقة بقياس 8 بوصات يف تصميم محاط بحلقات كروم معززة بلمسة نهائية مطلية 

بطالء ساتيني للعّدادات التناظرية األربعة ذات اإلبرة. وتتباين اإلضاءة الحمراء املوحدة لإلبر وأرقام العّدادات مع 

األلوان الداكنة ألقراص العدادات، ما يضفي مزيًدا من املتعة أثناء القيادة.

عجلة قيادة F SPORT الحرصية
تم تصميم وتحسني عجلة القيادة لتوفري تحكم 

استثنايئ، مع تحسني ذراع ناقل الحركة عرب 

استخدام الجلد األصيل لـF SPORT بهدف 

تعزيز اإلمساك بهام، مع االرتقاء بجودة الطابع 

والتحّكم الرياضيني.

صفائح F SPORT الحرصية ملنطقة أسفل األبواب
تم تزيني الصفائح بشعار F SPORT الهادئ فوق الستانلس ستيل ليذّكر الركاب دوًما بحرصية F SPORT مع 

كل مّرة يفتحون الباب فيها.
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لكـزس LXاألمان
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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نظام األمان قبل التصادم: اكتشاف املركبات واملشاة والدراجات الهوائية

عندما يكتشف النظام سيارة أو مشاة )لياًل أو نهاًرا( أو دراجة هوائية )نهاًرا(*1 أمام السيارة باستخدام رادار املوجة املليمرتية وأجهزة استشعار الكامريا أحادية العدسة، فإنه ينبه 

السائق الحتامل حدوث تصادم مع صفارة تنبيه وإشعار برصي عىل شاشة عرض املعلومات املتعددة يف السيارة. إذا قام السائق بالضغط عىل دواسة الفرامل، يتم تفعيل نظام دعم 

الفرامل ما قبل االصطدامات. أما إذا مل يتمكن السائق من الضغط عىل دواسة الفرامل، فيتم تفعيل فرملة ما قبل االصطدام للمساعدة يف تجنب االصطدام أو تخفيف قوة الصدمة. 

وتعمل خاصية فرملة ما قبل االصطدام مثاًل يف حال استشعار اصطدام وشيك مع املشاة والدراجات الهوائية يف نطاق رسعات من  10 كم/ساعة إىل 80 كم/ ساعة، وذلك بهدف 

املساعدة يف تجنب االصطدام أو تخفيف قوة الصدمة عندما يكون الفرق يف الرسعة بني السيارة واملشاة حوايل 40 كم /ساعة. وتعمل الخاصية إياها يف حال استشعار اصطدام وشيك 

مع سيارة أخرى عندما تكون رسعة السيارة أعىل من 10 كم/ساعة. عىل سبيل املثال، سوف تساعد عىل تجنب االصطدام أو التخفيف من قوة التأثري عندما تكون رسعة السيارة 

بالنسبة للسيارة املتوقفة حوايل 50 كم/ساعة. كام يقوم النظام أيًضا بتفعيل الفرامل للمساعدة يف تقليل الرسعة عند استشعار اصطدام وشيك مع مركبة قادمة من الجهة املقابلة.*2

يساعد النظام عىل تجّنب االصطدامات املحتملة مع املشاة )لياًل أو نهاًرا(، والدراجات الهوائية )لياًل أو نهاًرا( باستخدام رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات كامريا أحادية العدسة

املساعدة عند التقاطعات )االنعطاف مييًنا/يساًرا(
عند االنعطاف مييًنا أو يساًرا عىل التقاطعات، إذا اكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية العدسة 

مركبة قادمة من الطرف املقابل تسري يف اتجاه مستقيم عند انعطافك مييًنا أو يساًرا، أو عبور مشاة أو دراجات هوائية 

من االتجاه املعاكس، فإنه ينبه السائق ويفّعل الفرامل للمساعدة يف تجنب االصطدام وتخفيف الرضر يف حال حدوثه. *3

املساعدة يف توجيه السيارة عند الطوارئ
إذا استشعر نظام مساعدة التوجيه يف حاالت الطوارئ احتامل تصادم مع مركبة أو دراجة هوائية أو مشاة 

أمام السيارة، مع وجود مساحة كافية لتوجيه السيارة داخل املسار الحايل وبدء السائق بإجراء مناورة لتفادي 

االصطدام، فإن هذا النظام يساعد يف التوجيه لتعزيز استقرار السيارة والحيلولة دون مغادرة مسارها الحايل. *4  

* 1 قد ال تتوفر ميزة اكتشاف املشاة والدراجات الهوائية يف بعض األسواق. يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستعالم عن التفاصيل.
*2 ال يتم تفعيل فرملة ما قبل االصطدام يف حال كان االصطدام املحتمل مع سيارة قادمة من االتجاه املقابل. *3 ال تتوفر خاصية رصد الدراجات الهوائية.

* 4 قد ال يعمل النظام إذا وجد أّنه ليس هناك مساحة كافية للمناورة أو اكتشف عائًقا داخل مساحة املناورة. 

لكـزس LXاألمان
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نظام املساعدة يف تعقب املسار )LTA(: مساعدة يف البقاء ضمن املسار الصحيح

خاصية توسيط املسار
باإلضافة إىل املساعدة عىل املنعطفات الخفيفة، تعمل خاصية توسيط املسار بشكل سلس لتساعد عىل بقاء السيارة وسط مسارها 

بأقل قدر من التأرجح، حيث تم تحسني أداء تتبع املسار بشكل ملحوظ بفضل التقّدم املحقق يف قدرة الكامريا عىل متييز املسار. وحتى 

عندما يكون من الصعب متييز عالمات الطريق البيضاء أو الصفراء، فإن النظام يساعد يف تتبع املركبة التي تسبق سيارتك. وباإلضافة 

إىل ذلك، عندما يستشعر النظام أن السيارة قد تنحرف عن مسارها نتيجة عدم قدرتها عىل تجاوز املنعطفات، فإنه ينبه السائق 

من خالل عرض تنبيه برصي ويحث السائق عىل ضبط املسار باستخدام عجلة القيادة. كام يقوم النظام أيًضا بإبطاء السيارة قبل أي 

منعطف قادم بناًء عىل شّدة انعطاف املنحنى، ليبقي قوى التسارع الجانبية ثابتة مبا يضمن قيادة مستقرة ومريحة مع متكني مساعدة 

السائق دون انقطاع، حتى يف املنحنيات القاسية. *5

نظام التنبيه عند مغادرة املسار/نظام املساعدة يف التوجيه
عندما يستشعر النظام احتامل الخروج عن املسار أو الطريق، يقوم بعرض رسالة عىل الشاشة 

امللّونة األمامية املدمجة باللوح الزجاجي األمامي. *6 وشاشة العّدادات الرئيسية، مع توليد 

اهتزازات عىل عجلة القيادة، أو صفارات لتنبيه السائق. كام يساعد يف توجيه السيارة لتجنّب 

الخروج من املسار، حيث ال تقترص مزاياه فقط عىل متييز الخطوط البيضاء التي تحّدد املسار 

الحايل، وإمنا ميّيز كذلك الحدود بني اإلسفلت والعشب والرتاب وحجارة التعبيد وغريها من 

األشياء.

عند تفعيل نظام رادار التحّكم الدينامييك )بنطاق الرسعات الكامل( عىل الطرق الرسيعة أو الطرق املخصصة للسيارات، فإن النظام 

يساعد يف عملية التوجيه املطلوبة إلبقاء السيارة ضمن مسارها ليخّفف العبء عن السائق. وحتى يف حال مل يكن هذا النظام مفعاًل 

)بنطاق الرسعة الكامل(، فسوف تواصل خاصية التنبيه عند مغادرة املسار وخاصية املساعدة يف التوجيه عملهام.

.)head-up display( 5 قد ال يتم عرض التنبيه يف بعض الحاالت. 6* حرًصا للطرازات املزّودة بشاشة ملّونة مدمجة يف اللوح الزجاجي األمامي*

مالحظة: قد ال تعمل وظائف النظام بشكل صحيح حسب الطقس أو الظروف الطرقية أو وضع السيارة أو عوامل أخرى. احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية. ال تفرط يف 
االعتامد عىل هذه األنظمة، حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم معّينة، وتقع عىل عاتق السائق دوًما مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.

مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتّيب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات املتوفرة يف منطقتك. يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستفسار عن تفاصيل 
املزايا املتوفرة.
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دعم واسع النطاق يخّفف العبء عن السائق مع تشجيعه عىل توخي الحذر

نظام BladeScan التكّيفي للمصابيح العالية )BladeScan AHS(: يحّسن بشكل جذري الرؤية الليلية عىل الطرقات وعرب املسافات الطويلة 

نظام رادار التحّكم الدينامييك للحفاظ عىل املسافة مع السيارات األخرى 
)بنطاق الرسعات الكامل(

عندما يكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية العدسة مركبة تسري أمام 

السيارة، يحافظ النظام عىل مسافة مناسبة بناًء عىل رسعة السيارة. وإذا توقفت تلك املركبة، 

يقوم النظام بإيقاف السيارة ويبقيها متوقفة حتى تبدأ املركبة بالتحرك مرة أخرى، ويستأنف 

التتبع عندما يبدأ السائق بالحركة، ما يخّفف عن كاهل السائق عبء القيادة يف الحركة املرورية 

املتقطعة مثل القيادة عىل طريق عام مزدحم. أما زاوية الرصد الواسعة لرادار املوجة املليمرتية 

والنطاق األمامي املوسع للكامريا أحادية العدسة يتيحان قدرة ممتازة عىل متييز الطريق، ال سيام 

عند رصد املركبات التي متر أمام السيارة بشكل عريض. باإلضافة إىل ذلك، عند تشغيل أي مركبة 

سابقة ملصباح االنعطاف برسعات تقارب 80 كم/ساعة أو أكرث، فإن النظام يدعم سالسة القيادة 

عن طريق التسارع بشكل تدريجي استعداًدا الجتياز املركبة السابقة حتى لو كانت تسري ببطء. 

عالوة عىل ذلك، أثناء القيادة مع تنشيط نظام تثبيت الرسعة بالرادار الدينامييك، تبدأ خاصية 

خفض الرسعة عند املنعطفات يف تقليل الرسعة مع بدء عجلة القيادة يف االنعطاف، وذلك إذا ما 

وجد النظام حاجة إلبطاء الرسعة.

 )AHS( التكّيفي للمصابيح العالية BladeScan نظام
)AHS( التكّيفي للمصابيح العالية BladeScan يعكس نظام 

أضواء مصابيح LED العالية عىل مرآة تأخذ شكل شفرة تدور 

برسعة عالية إلضاءة الطريق أمام السيارة بسالسة، ما يعزز الرؤية 

بشكل كبري يف الليل.

يتم تشغيل وإطفاء مصابيح LED بالتزامن مع املرايا الدوارة، 

لضبط املناطق املضاءة واملظللة بدقة وتوزيع الضوء لتمكني رصد 

املشاة برسعة من مسافات بعيدة أو يف حال وجودهم عىل جوانب 

الطريق، وكذلك لرصد الالفتات الطرقية وأي أشياء أخرى. كام أنه 

يقلل من إجهاد القيادة لياًل عن طريق حجب الضوء العايل جزئًيا 

حتى ال يشّوش عىل رؤية سائقي املركبات السابقة أو القادمة من 

االتجاه املقابل، ما يساهم أكرث يف القيادة بأمان.

* قد ال يعمل النظام حسب حالة الطريق واملركبة والطقس أو ظروف أخرى.

)RSA( نظام املساعدة يف رصد اإلشارات الطرقية
يستخدم نظام املساعدة يف رصد اإلشارات الطرقية الكامريا األحادية 

لرصد الالفتات الطرقية مبا يف ذلك الفتات الحدود القصوى للرسعة، 

وعدم التجاوز، وعدم الدخول ، والتوقف وإعطاء األفضلية *1 ، وذلك 

مع عرضها عىل شاشة العّدادات الرئيسية. ويتم عرض الفتات حدود 

الرسعة والفتات منع الدخول عىل شاشة العرض امللونة املدمجة 

باللوح الزجاجي األمامي *2 تجنًبا لتفويت هذه اإلشارات الهاّمة 

ودعاًم للقيادة اآلمنة. باإلضافة إىل ذلك، عندما يستّشف النظام أن 

 السائق قد تجاوز حدود الرسعة املسموحة،

 أو تجاهل إشارة تفيد مبنع التجاوز أو منع الدخول إىل طريق ما،

فإنه يقوم بإعالم السائق عن طريق عكس ألوان هذه اإلشارة أو 

عرضها بشكل وامض.

*1 تختلف اإلشارات الطرقية التي ميّيزها النظام تبًعا للدولة ومواصفات النظام.
*2 فقط يف الطرازات املزّودة بالشاشة الشفافة املدمجة باللوح الزجاجي األمامي

لكـزس LXاألمان
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نظام للمساعدة يف ركن السيارة يقّلص احتاملية االصطدامات الخفيفة

)RCTA( نظام التنبيه من األجسام املتحركة بشكل متقاطع مع مسار السيارة من الخلف
للمساعدة يف ضامن األمان عند الرجوع للخلف، يستخدم هذا النظام رادارات ذات موجة شبه مليمرتية يف املصد الخلفي الكتشاف 

أي مركبات قد تقرتب يف املناطق التي يصعب رؤيتها خلف السيارة، لينبه السائق عند اكتشاف أي مركبة باستخدام صفارة ومؤرش يف 

مرآة الباب الكائن عىل جهة املركبة األخرى.

الفرامل الداعمة لركن السيارة )لألجسام الثابتة أمام وخلف السيارة، واملركبات التي تقرتب من الخلف، واملشاة 
الذين يقرتبون من الخلف(

الفرامل الداعمة لركن السيارة )لألجسام الثابتة أمام وخلف السيارة(
تنبه هذه الخاصية السائق إىل املسافة ودرجة الخطر الذي تشكله األجسام الثابتة مثل الجدران عند التحّرك برسعة منخفضة، مع مؤرشات 

عىل شاشة العرض الشّفافة امللونة املدمجة باللوح الزجاجي األمامي، وشاشة العّدادات الرئيسية، وصفارات تنبيه أمامية وخلفية. إذا استشعر 

النظام احتاماًل كبرًيا لحدوث تصادم مع جسم ثابت مثل جدار أثناء الحركة برسعات منخفضة، فإنه يفّعل الفرامل لتقليل اإلصابة أو الرضر.

الفرملة الداعمة لركن السيارة )للمركبات القادمة من الخلف(
ينبه نظام فرامل دعم ركن السيارة )للمركبات التي تقرتب من الخلف( السائق من املركبات التي تقرتب من الخلف عند الرجوع للوراء 

بهدف الخروج من موقع ركن السيارة، مع تزويده مبؤرشات عىل مرآة األبواب وصفارة تنبيه وإشعار يف شاشة اللمس بقياس 12.3 بوصة. 

 وإذا استشعر النظام احتاملية كبرية لحدوث تصادم مع مركبة عابرة تقرتب من الخلف، فإنه يقوم تلقائًيا بتفعيل الفرامل لتقليل اإلصابة 

أو الرضر املحتملني.

الفرملة الداعمة لركن السيارة )للمشاة القادمني من الخلف(
ينبه نظام فرامل دعم ركن السيارة )بالنسبة للمشاة الذين يقرتبون من الخلف( السائق يف حال اقرتاب أي شخص من الخلف عند الرجوع 

للوراء بهدف الخروج من موقع ركن السيارة، مع تفعيل مؤرش عىل شاشة اللمس بقياس 12.3 بوصة وصفارة تنبيه من الخلف. وإذا استشعر 

النظام احتاملية كبرية لحدوث تصادم مع أحد املشاة من الخلف، فإنه يقوم تلقائًيا بتفعيل الفرامل لتقليل اإلصابة أو الرضر.

مالحظة: قد ال تعمل وظائف النظام بشكل صحيح حسب الطقس أو الظروف الطرقية أو وضع السيارة أو عوامل أخرى. احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية. ال تفرط يف 
االعتامد عىل هذه األنظمة، حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم معّينة، وتقع عىل عاتق السائق دوًما مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.

مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتّيب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات املتوفرة يف منطقتك. يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستفسار عن تفاصيل 
املزايا املتوفرة.
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نظام رصد النقاط العمياء )BSM( مع خاصية التحذير يف حالة السكون: يساعد يف تجنب 

االصطدامات مع األبواب أو الدراجات الهوائية وغريها من األشياء

 هيكل وإطار داعم سفيل مصّمامن لتعزيز األمان عند حدوث اصطدامات من
أي جهة كانت

متت إعادة تطوير اإلطار الداعم السفيل التقليدي لـLX ) الذي يأخذ شكل سلم ويدعم الهيكل القوي( 

بحيث يوفر مستوى عاٍل من املتانة والصالبة بفضل ميزات مثل التصميم النموذجي للمسارات الجانبية، 

والهيكل عايل القوة مع املوضع األمثل للقضبان األفقية وتحقيق صالبة عالية للمفاصل، وتثبيت الفوالذ عايل 

الشد يف مواقع مدروسة، حيث تستفيد الكابينة من الفوالذ عايل الشد والهيكل املصّمم المتصاص الصدمات 

األمامية بكفاءة عالية من أجل توفري مستوى استثنايئ من األمان يف حال حدوث أي اصطدام، لالرتقاء 

مبستوى األمان املتاح للركاب.

هيكل يساعد عىل اكتشاف املشاة
تم استخدام الفوالذ عايل الشد إلطار الهيكل لتوفري 

قوة عالية مع تقليل الوزن. بينام تم تصميم غطاء 

املحرك املصنوع من األملنيوم بأسلوب يسمح بالحفاظ 

عىل مساحة عازلة حول حجرة املحرك للمساعدة يف 

تخفيف قوة الصدمة الصادرة عن املقدمة يف حال 

االصطدام مع املشاة.

BSM /التحذير من املركبات يف النقاط العمياء
باإلضافة إىل املركبات التي قد تكون خلف السيارة والتي يصعب رؤيتها يف مرايا األبواب، يقوم نظام رصد النقاط العمياء 

)BSM( مبراقبة املسارات املجاورة حتى مسافة 60 مرًتا تقريًبا خلف السيارة لرصد أي مركبات تقرتب برسعة. وعند 

اكتشاف أي مركبة، ييضء مؤرش يف مرآة الباب، وإذا قام السائق بتشغيل مصباح االنعطاف بعد اكتشاف مركبة تعتزم التجاوز، 

يومض املؤرش لتنبيه السائق. باإلضافة إىل ذلك، إذا استشعر النظام احتاملية كبرية لحدوث تصادم مع مركبة تم رصد اقرتابها 

من الخلف، فإنه يقوم بتشغيل أضواء التحذير )الغامز الرباعي( برسعة لتنبيه سائق املركبة الذي يعتزم تجاوز السيارة.

* قد ال يعمل النظام حسب حالة الطريق واملركبة والطقس. يجب أن تكون املركبات أكرب من مركبة صغرية ذات عجلتني حتى تكون قابلة للرصد من قبل النظام. ويف بعض الظروف 
الطرقية االستثنائية، قد ييضء مؤرش النظام حتى عند رصد األجسام الثابتة. كام يساعد النظام السائق يف التأكد من خلو الطريق خلف السيارة عند تبديل املسارات، ولكن ذلك ال يعفي 

السائق من مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة عند تأدية مناورة االنتقال من مسار آلخر، وهي مسؤولية تقع عىل عاتقه دامئًا.

خاصية التنبيه يف حالة السكون
تكتشف مستشعرات النظام الدراجات واملركبات )ذات العجلتني واألربع عجالت( التي تقرتب من الخلف أثناء توقف السيارة 

وتساعد عىل تجنب االصطدامات وتخفيف الرضر عن طريق االستشعار املسبق ألي اصطدام محتمل مع باب مفتوح. وإذا تم 

فتح الباب عند وجود هكذا احتامل، يومض مؤرش عىل مرآة الباب ويصدر صوت صفارة لتنبيه الركاب.

* ال يكتشف النظام املشاة أو الدراجات الهوائية واملركبات )ذات العجلتني واألربع عجالت( التي تقرتب من األمام، وال يتم تفعيله عند الخروج من السيارة بعد إيقاف تشغيل املحرك.

لكـزس LXاألمان
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

راحة بال معّززة بفضل الوسائد الهوائية املزّودة بنظام SRS وخاصية التحذير عند اختالل ضغط الهواء يف العجالت

نظام أوتوماتييك للتنبيه عند انخفاض الضغط يف العجالت والتنبيه إىل 
)AL-TPWS( موقعه

يساهم نظام أوتوماتييك للتنبيه عند انخفاض الضغط يف العجالت والتنبيه إىل موقعه 

AL-TPWS يف إطالة عمر اإلطارات وتعزيز كفاءة الوقود من خالل عرض مستوى 

ضغط كل إطار )مبا يف ذلك اإلطار االحتياطي( عىل شاشة عرض املعلومات املتعددة. 

وعند اكتشاف أي انخفاض ضغط اإلطارات، ُتظهر الشاشة قيمة ضغط الهواء لإلطار 

املصاب باللون الربتقايل، بالتوازي مع تفعيل مصباح تحذير داخل العّداد.

SRS الوسائد الهوائية املزّودة بنظام
تتميز LX بوسادة هوائية ثنائية أو أحادية املرحلة مزّودة بنظام SRS )مقعد السائق(، ووسائد هوائية ثنائية املرحلة مزّودة بالنظام إياه )مقعد 

الراكب األمامي(، ووسائد هوائية للركبة مزّودة بنظام SRS )املقاعد األمامية(، ووسائد هوائية جانبية مزّودة بنظام SRS )املقاعد الخلفية 

األمامية والخارجية( ، والوسائد الهوائية الستائرية )املقاعد األمامية والخلفية(. كام تتوفر الوسائد الهوائية املزّودة بنظام SRS أيًضا يف مقاعد 

*.VIP الصف الثاين للسيارات من فئة
*2 الوسائد الهوائية املزّودة بنظام SRS هي تجهيزات تكميلية تستخدم مع أحزمة األمان. يجب عىل السائق وجميع الركاب يف السيارة ربط أحزمة األمان بشكل صحيح يف جميع األوقات. ال تقم أبًدا بتثبيت نظام تأمني 

األطفال )CRS( املوجه للخلف عىل مقعد الراكب األمامي. أما بالنسبة لنظام تأمني األطفال املوجه لألمام، يوىص باستخدامه يف املقاعد الخلفية. يرجى عدم استخدام ملحقات املقاعد التي تغطي األجزاء التي يجب أن 
تنتفخ فيها الوسائد الهوائية الجانبية، فقد متنع هذه امللحقات الوسائد الهوائية الجانبية من الفتح  بشكل صحيح، ما قد يتسبب بإصابات خطرية )أغطية مقاعد لكزس األصلية مصممة خصيًصا للطرازات املجهزة بوسائد 

الهواء الجانبية املزّودة بنظام تقييد الحركة. ملعرفة مدى توفرها يف منطقتك يرجى االستفسار من الوكيل املحيل(. ُتظهر الصورة جميع الوسائد الهوائية التي تعمل بنظام SRS وهي مفتوحة ألغراض التوضيح فقط. 
للحصول عىل تفاصيل حول هذه امليزات وغريها من ميزات السالمة الهامة، احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.
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لكـزس LXاألداء العميل
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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خاصية إحكام إغالق الباب بسهولة )األمام والخلف(
تسمح خاصية اإلغالق السهل للباب بإحكام إغالق الباب بكل سالسة يف حال مل يتم إحكامه كام يجب.

*احرص عىل أال تعلق أصابعك عند إغالق الباب.

مرآة الرؤية الخلفية الرقمية
عند التبديل من وضع املرآة البرصي العادي إىل وضع مرآة الرؤية الخلفية الرقمية، تعرض املرآة صوًرا يف الوقت 

الحقيقي من الكامريا االحتياطية لتوفري مجال رؤية أوسع دون إظهار العوائق مثل مساند الرأس أو رؤوس الركاب، 

ما يساعد عىل التحقق من سالمة الطريق خلف السيارة. تتميز الصور عالية الدقة بألوانها الطبيعية وتوفر أيًضا رؤية 

واضحة يف الليل.*
*قم دامئًا بضبط املنطقة التي تعرضها املرآة قبل قيادة السيارة ألول مرة أو عند تغرّي السائقني، واحرص عىل القيام بذلك أثناء التوقف يف مكان آمن، ال تقم أبًدا بضبط الشاشة 

أثناء القيادة. قد يؤدي عدم ضبط منطقة العرض إىل ازدواج الصورة. وإذا كان من الصعب رؤية الشاشة بسبب انعكاس الضوء الخارجي عند قيادة موديالت مزودة بسقف 
قمري، أغلق حاجب الوقاية من أشعة الشمس. قد يستغرق الرتكيز عىل الشاشة بعض الوقت حسب عمرك وحالتك البدنية. باإلضافة إىل ذلك، قد متنع األجسام الغريبة مثل 

قطرات املاء أو الثلج أو الطني عرض الصورة بوضوح. ويف هذه الحاالت قم بتبديل املرآة إىل الوضع البرصي غري الرقمي قبل القيادة. ويف املناطق التي يكون فيها محيط 
السيارة مظلاًم، تعمل خاصية معالجة اإلشارات الرقمية عىل تحسني السطوع لتعزيز الرؤية، وقد تتسبب أيًضا يف وميض شاشة العرض الرقمية.

الراحة املعززة إلغالق الباب مبزيد من السهولة واملرآة الرقمية الخلفية

لكـزس LXاألداء العميل

مغلقمفتوح جزئياً
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

)Lexus Climate Concierge( لكزس كالميت  كونسريج
يوفر نظام لكزس كالميت كونسريج الراحة لكامل الجسم لكل راكب. كام أنه يساهم يف توفري الطاقة وأمتتة التكييف عن طريق ضبط التربيد أو التدفئة الزائدة عن الحاجة. وميكن للركاب، بعد تحديد تفضيالتهم مسبًقا، االستمتاع براحة 

مستمرة دون الحاجة إىل تشغيل النظام، ليتيح الكونسريج خالصة الضيافة اليابانية من خالل انسجام عملية تكييف الهواء مع رغبات الرّكاب بشكل مسبق.

مفاتيح كالميت كونسريج
يتم تشغيل تكييف الهواء األوتوماتييك وتدفئة عجلة القيادة وتدفئة وتهوية املقاعد بحركة واحدة، فعندما 

يكتشف النظام راكًبا يف املقعد األمامي أو مقعد جانبي يف الصف الثاين، يتم تفعيل نظام تكييف الهواء 

املناسب تلقائًيا للحفاظ عىل راحة الراكب يف ذاك املقعد.

تكييف هواء أوتوماتييك مع تعديل درجة الحرارة بشكل مستقل ألربعة مقاعد
ميكن التحكم يف درجة حرارة الهواء وإعدادات التهوية بشكل مستقل ملقعد السائق ومقعد الراكب األمامي 

ومقاعد الصف الثاين الجانبية.

املقاعد املزودة بتدفئة وتهوية )املقاعد األمامية ومقاعد الصف الثاين الجانبية(:
 تضمن وظائف التدفئة والتربيد الرسيعة للركاب مزيًدا من الراحة، بينام يحافظ الوضع “األوتوماتييك” 

عىل راحة الجسم بالكامل.

تدفئة عجلة القيادة
يف الوضع األوتوماتييك )AUTO(، عند استيفاء رشوط تشغيل التدفئة، يتم تشغيل خاصية تدفئة عجلة 

القيادة تلقائًيا لفرتة كافية من الوقت يك تحافظ عىل دفئها بني يدي السائق.

لكزس كالميت كونسريج )Lexus Climate Concierge(: نظام أوتوماتييك لتكييف الهواء حسب التفضيالت الشخصية
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 حواف سقفية من األملنيوم/ سقف قمري
)خاصية اإلمالة واإلنزالق إلكرتونًيا(

تساعد الحواف السقفية، املصنوعة من األملنيوم خفيف الوزن، عىل تقليص القصور الذايت 

للسيارة. وتعد فتحة السقف القمرية من التجهيزات املعيارية للسيارة لتضفي طابًعا 

باالنفتاح والراحة.

باب خلفي قابل للفتح والغلق إلكرتونًيا دون استخدام 
اليدين )مع خاصتي عدم اإلطباق عىل األصابع وذاكرة 

وضعية التوقف(
حتى لو كانت يديك ممتلئتني، بإمكانك عند حمل املفتاح اإللكرتوين 

فتح وإغالق باب األمتعة الخلفي تلقائًيا عن طريق تحريك قدمك 

تحت املصد السفيل الخلفي، حيث تعمل التحسينات عىل رفع جودة 

التشغيل الرسيع والهادئ.

عتبات األقدام الجانبية
تم تصميم العتبات الجانبية بشكل مدروس لضامن سهولة الدخول 

والخروج من السيارة، وتم تحسني أحجامها ومواضعها وارتفاعها لتوفري 

خلوص أريض جيد عند القيادة عىل طرق وعرة.

تفاصيل مدروسة تعزز سهولة دخول السيارة والخروج منها ومتعة القيادة مّرة بعد مّرة

لكـزس LXاألداء العميل
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

صوت طبيعي دينامييك من نظام صوت محيطي حرصي

 نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت ثاليث األبعاد

)Mark Levinson Reference 3D Surround System(
تحتل عالمة ’مارك ليفنسون‘ مكانة رائدة يف مجال الصوتيات الفخمة منذ أربعة عقود، وتعد لكزس العالمة 

التجارية الوحيدة للسيارات الفاخرة املجهزة بأنظمة الصوت من هذه العالمة؛ حيث تأيت LX مزّودة بـ25 مكرّب 

صوت استناًدا إىل مفهوم Mark Levinson PurePlay لتحقيق صوت نقي وخايل من التشويش، أي أنها متتاز 

 Unity بعدد مكربات الصوت األكرب بني جميع سيارات لكزس. وتشتمل املجموعة الصوتية عىل 9 مكربات من طراز

)تتضمن مكرب صوت للنطاقات العالية tweeter ومكرًبا متوسط النطاق يف وحدة واحدة( متوضعة عىل االرتفاع 

ذاته حول الكابينة ملحاكاة تأثري العرض املبارش يف تجربة صوتية متتد من األمام إىل الخلف ومن اليسار إىل اليمني، مع 

توليد النطاقات املتوسطة إىل العالية بشكل موحد وواضح. ويشتمل النظام أيًضا عىل مكربات صوت سقفية، وتقنية 

)QLI( لتوليد صوت ثاليث األبعاد يحيط املستمع بصوت واقعي طبيعي يحايك بشكل دينامييك توزيع مصادر الصوت 

يف الحفالت الحقيقية إلتاحة تجربة استامع غامرة. باإلضافة إىل ذلك كله، تكّمل تقنية إعادة توليد الصوت املضغوط 

Clari-Fi الرتددات الجهورة والرتددات العالية التي ُتفقد عند ضغط ملفات املوسيقى، لتزيل أي تشّوه يحدث أثناء 

الضغط وتعيد إنتاج الخواص الصوتية الطبيعية بنظام سترييو مع دعم التشغيل الصويت عايل الدّقة.

نظام LX برمييوم الصويت من لكزس 

يشتمل هذا النظام، املكون من 10 مكربات صوت، عىل مكرّب صوت للرتددات املنخفضة )subwoofer( يوّلد صوًتا 

جهوًرا غنًيا وحاًدا، ليرثي التجربة الصوتية ويضفي بعًدا إضافًيا من الطبيعية والواقعية عليها. أما مكربات الصوت 

CST املوجودة عىل لوحة مفاتيح التحّكم، فتجمع بني خصائص مكربات الصوت عالية الرتدد tweeter والرتددات 

املتوسطة لتوفري جودة صوتية موضعية عالية الوضوح ومجال صويت غني عن طريق توليد األصوات من املركز 

الصويت ذاته. باإلضافة إىل ذلك، فإن مكرب األصوات منخفضة الرتدد )subwoofer( املوجود عىل جانب مساحة 

األمتعة يولد صوًتا جهوًرا واضًحا وقوًيا يتزامن مع أداء القيادة القوي لسيارة LX. كام يدعم النظام أيًضا تشغيل 

الصوت عايل الدقة.
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ألوان الهيكل الخارجي

العجالت 

1* >083< Nova Glass Flake - 1<أبيضJ7< Sonic Titanium - تيتانيوم

خايك معدين - Metallic  >6X4< Terrane Khaki Mica أسود - >202<

2* > 085< Sonic Quartz - 1<أبيض لؤلؤيK2< Manganese Luster رمادي منغنيزي بّراق

   >223< Graphite Black Glass Flake - أسود ملّاع

جنوط أملنيوم بقياس 22 بوصة جنوط أملنيوم بقياس 22 بوصة *1جنوط أملنيوم بقياس 22 بوصة *3عجالت أملنيوم بقياس 20 بوصة 

F SPORT وباقة VIP فقط  *4 ال تتوفر يف فئة VIP 3 تتوفر يف فئة*  F SPORT فقط  *2 ال تتوفر يف باقة F SPORT 1 تتوفر يف باقة*
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مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتيّب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات 
املتوفرة يف منطقتك.

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.

 الكساء الداخيل لألبواب

 األلوان الداخلية

األسود *4بّني Sunflare Brown *3األسود *3 

أحمر فاقع *1 األسود *1األبيض والبني الداكن *4

القرمزي *4

العسيل*4

خشب ’تاكانوها‘

)shimamoku( أسود

)Sumi Black( أسود

أملنيوم ’هادوري‘*1

أسود *3بني داكن

3* Sunflare Brown بّني

أسود *4

قرمزي *4

األبيض والبني الداكن *4

عسيل *4

األسود *1

أحمر فاقع *1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جلد شبه أنيليني

Artwood TakanohaAsh (Sumi Black)Walnut (Dark Brown)Shimamoku (Black) Aluminum Hadori*1 األلوان الداخلية

<COLORS/SEATING MATERIAL/TRIM FOR MIDDLE EAST>

تنجيد املقاعد/القسم الداخيل لألبواب

تركيبة متوفرة:
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>LX500d/LX600< أهم املزايا

القسم الخارجي
- زجاج الواجهة األمامية: زجاج عازل للضجيج، ميتص األشعة فوق البنفسجية

- زجاج الباب األمامي: زجاج عازل للضجيج، ميتص األشعة تحت الحمراء واألشعة فوق البنفسجية

-  زجاج نوافذ البابني الخلفيني، وباب الربع الخلفي ونافذة الربع الخلفي: داكن اللون ملزيد من 

الخصوصية، ميتص األشعة فوق البنفسجية

- السقف القمري؛ قابل لإلمالة/االنزالق وتغيري الوضعية بضغطة زر واحدة مع منظومة ملنع االنغالق الخاطئ

-  مرايا األبواب: إنارة مبصابيح LED ملنطقة القدمني مع شعار لكزس، مصباح االنعطاف، خاصية الطي 

التلقايئ، مرتبطة برتس القيادة العكسية

LED عتبات أقدام جانبية منارة مبصابيح -

- حواف سقفية

- عقدة وخّطاف للَقطر

- إطار احتياطي

- واقية طني

-  مصّدات أمامية وخلفية حرصية، رفارف أمامية تحمل شعار لكزس، غطاء أسود اللون لوسط املقدمة، 

)F SPORT وعجالت أملنيوم )باقة

القسم الداخيل
- شاشة عّدادات ملّونة بقياس 8 بوصة مزّودة مبحّول رقيق الغشاء

- شاّشة شّفافة ملونة مدمجة باللوح الزجاجي األمامي

- ساعة رقمية

- عجلة قيادة مكسوة بالجلد والخشب

- مفاتيح ملصابيح LED العلوية فوق لوحة التحّكم املركزية

- صندوق اللوحة املركزية

- صندوق تربيد

- شحن السليك

-  مقابس الكهرباء: مقبس تيار مستمر بجهد 12 فولت يف لوحة التحّكم املركزية، مقبس  تيار مستمر 

 بجهد 12 فولت خلف لوحة التحّكم املركزية )يتوضع يف صندوق اللوحة املركزية الخلفية بالنسبة

لفئة VIP(، مقبس تيار متناوب بجهد 120 أو 220 فولت داخل مساحة األمتعة.

- حامالت أكواب )املقعدان األماميان ومقعدا الصف الثاين الجانبيني/مقاعد الصف الثالث(

- جيوب لألبواب )األبواب األمامية والخلفية(؛ حامالت قوارير

- حاجبات شمس يدوية لنوافذ األبواب الخلفية

)VIP لفئة LHD( حاجب شمس يدوي لنافذة الربع الخلفي -

- إنارة داخلية متعددة األلوان

)Lexus Climate Concierge( لكزس كالميت  كونسريج -

-  منظومة أوتوماتيكية لتكييف الهواء؛ مفاتيح منفصلة للتحّكم بدرجات الحرارة يف أربع مناطق، فلرت 

لتنظيف الهواء مزّود بخاصية إزالة امللوثات والروائح.

)VIP الدش الهوايئ والستارة الهوائية )فئة -

nanoe X تقنية -

- صفائح سفلية لألبواب مع إنارة 

-  مقاعد أمامية حرصية، قسم داخيل منّجد لألبواب، عجلة قيادة، ذراع لنقل الرسعة، عدادات، شعارات 

لكزس، دّواسات من األملنيوم، وصفائح معدنية ُمنارة من الستانلس ستيل عىل الحواف السفلية لألبواب. 

)F SPORT باقة(

الخواص التشغيلية
- تعديل إلكرتوين للميالن وعمود التوجيه التيليسكويب؛ خاصية الذهاب/اإلياب األوتوماتيكية

- مفاتيح للتحّكم عىل عجلة القيادة

- نظام نقل رسعة أوتوماتييك مبارش متعدد الوضعيات بـ10 رسعات 

- وضعيات قيادة متعددة

)EPB( فرامل الركن الكهربائية -

- خاصية تثبيت الفرامل

- مفاتيح لحفظ وضعيات الجلوس )مقعد السائق(؛ ثالث وضعيات

- نظام ذيك للدخول والتشغيل

- مفتاح تشغيل يعمل ببصمة اليد

- خاصية )اختيار التضاريس املتعددة(؛ الوضع األوتوماتييك

 -  خاصية )مراقبة التضاريس املتعّددة(؛ وضعية رؤية أسفل أرضية السيارة

)العجالت األمامية والخلفية(

- شاشة للعرض البانورامي

- خاصية لكزس للمراقبة بهدف املساعدة يف ركن السيارة

- مستشعر لكزس للمساعدة يف الركن

- خاصية فتح باب األمتعة دون استخدام اليدين؛ مفتاح لإلغالق والقفل

)VIP غطاء ملنطقة األمتعة مع فاصل )فئة -

املالحة واملنظومة الصوتية
Apple CarPlay، Android Auto نظام لكزس للمالحة؛ -

-  شاشة مزدوجة: شاشة ملس بقياس 12.3 بوصة، وشاشة ملس بقياس 7 بوصة تعمالن كالهام بتقنية 

EMV )الرؤية اإللكرتونية املتعددة(

-  نظام LX برمييوم الصويت من لكزس؛ راديو AM/FM، 10 مكربات صوت، إمكانية تشغيل امللفات 

)ASL( معالج إشارة رقمي، ومعّدل صوت أوتوماتييك ،WMA و MP3 الصوتية من امتداد

-  نظام مارك ليفنسون الصويت ثاليث األبعاد؛ راديو AML/FM، 25 مكرب صوت، إمكانية تشغيل 

امللفات الصوتية من امتداد MP3 وWMA، معالج رقمي لإلشارة )DSP(، ومعّدل صويت 

PurePlayو Clari-Fi  وخاصيتا ،)ASL( أوتوماتييك

-  نظام ترفيه يف املقاعد الخلفية؛ شاشات ملس بقياس 11.6 بوصة، مأخذ HDMI، مأخذان للسامعات، 

جهاز تحكم عن بعد

-  خاصية البلوتوث؛ إمكانية إجراء االتصاالت الهاتفية دون استخدام اليدين؛ االتصال الالسليك مع 

مشّغل امللفات الصوتية- الفيديو

USB 6 مآخذ -

املقاعد
- دعم قابل للتعديل إلكرتونًيا ملنطقة أسفل الظهر، و10 وضعيات ملقعد السائق

 -  8 وضعيات ملقعد الراكب األمامي، ودعم قابل للتعديل إلكرتونًيا ملنطقة أسفل الظهر

)VIP باستثناء فئة(

-  مقاعد الصف الثاين؛ خيارات متعددة لرتتيب املقاعد أوتوماتيكًيا، مقاعد قابلة للطي، مسند وسطي 

للذراع مزّود بحامالت أكواب وصندوق لحفظ األغراض الصغرية ومفاتيح للتحّكم مبنظومة التكييف

-  مقاعد الصف الثاين؛ مقاعد منفصلة عىل اليمني واليسار، خاصية التحديث، وضع اإلعداد املسبق، 

مسند األرجل يف وضعية االستلقاء من مقعد الراكب األمامي، هامش أوسع النزالق املقاعد، منصة 

وسطية  مزّودة بحامالت أكواب، وطاولة، وشاحن السليك، وصندوق لحفظ األمتعة، ومفاتيح للتحّكم 

)VIP مبنظومة التكييف )فئة

-  مقاعد الصف الثالث؛ خيارات متعددة لرتتيب املقاعد أوتوماتيكًيا، إمكانية طي املقاعد بالكامل حتى 

تصبح مسطحة، حامالت للقوارير

- مقاعد مهواة )املقاعد األمامية ومقاعد الصف الثاين الجانبية(

- تدفئة املقاعد )املقاعد األمامية ومقاعد الصف الثاين الجانبية(

األمان
-  نظام Lexus Safety System + نظام تفادي االصطدامات، نظام الرادار الدينامييك للتحكم بالسيارة، 

نظام املساعدة يف تعقب املسار )LTA(، نظام املساعدة يف االلتزام باإلشارات الطرقية )RSA(، مصابيح 

)AHS( التكّيفي للمصابيح العالية BladeScan أو نظام )AHB( أمامية عالية أوتوماتيكية

- نظام رصد النقاط العمياء؛ نظام رصد النقاط العمياء يف وضعية التوقف.

)PKSB( فرامل دعم ركن السيارة -

)TRC( نظام التحّكم بالجر -

)VSC( نظام التحّكم بثبات السيارة -

)EBD( فوق تضاريس مختلفة مع نظام إلكرتوين لتوزيع ضغط الفرامل )ABS( نظام فرامل مانع لالنغالق -

- نظام املساعدة يف الفرملة

- نظام املساعدة عند القيادة نزواًل عىل املنحدرات

- نظام التحّكم بالزحف

- نظام املساعدة عند االنطالق عىل منحدر صاعد

-  أضواء أمامية يتألف كل منها من ثالثة مصابيح LED إسقاطية؛ مصابيح انعطاف LED، ومصباح 

LED نهاري، ومصباح LED أمامي للضباب، ومصابيح إلنارة املنعطفات

- مصابيح ضبابية خلفية

- مرآة الرؤية الخلفية الرقمية

- مرايا أوتوماتيكية مضاّدة للتوّهج )مرآة داخلية ومرايا عىل األبواب(

- وسادة هوائية ثنائية املراحل أو أحادية املرحلة مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( عند مقعد السائق

- وسادة هوائية ثنائية املراحل مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( يف مقعد الراكب األمامي

- وسائد هوائية عند الركبة مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( )املقاعد األمامية(

-  وسائد هوائية جانبية مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( )املقاعد األمامية ومقاعد الصف الثاين الجانبية(

-  وسائد هوائية ستائرية مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( )املقاعد األمامية ومقاعد الصف الثاين الجانبية(

)VIP مقاعد الصف الثاين يف فئة( )SRS( وسائد هوائية مزّودة بنظام التقييد اإلضايف -

)WIL( مقاعد أمامية مزّودة بخاصية التقليل من اإلصابات -

- أحزمة أمان ثالثية النقاط مزّودة بتقنية تعديل القفل يف حاالت الطوارئ )ELR( )كافة املقاعد(

- مشدات ومحّددات للقوة )املقاعد األمامية(

- مشّدات )مقاعد الصف الثاين الجانبية(

- نقاط لتثبيت مقاعد األطفال املتوافقة مع معايري ISOFIX )مقاعد الصف الثاين الجانبية(

- نقاط علوية لتثبيت مقاعد األطفال مزّودة بنظام تأمني الطفل )CRS( )مقاعد الصف الثاين الجانبية(

- منظومة أمنية؛ جهاز إنذار، نظام منع الحركة

-  نظام أوتوماتييك لتحديد مواقع الخلل يف الضغط تلقائًيا والتحذير عند انخفاض الضغط يف العجالت 

)AL-TPWS(

يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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مواصفات  >LX500d/LX600< من أجل منطقة الرشق األوسط

األبعاد والوزن
5090 مم *1 / 5100 مم عقدة القطر  الطول اإلجاميل: 

5220 مم *1 / 5230 مم خّطاف القطر   

1990 مم العرض اإلجاميل: 

1855 مم *2 *4 / 1865 *2 *5 / 1885 *3 *4 / 1895 *3 *4 االرتفاع اإلجاميل: 

2850 مم قاعدة العجالت: 

األمام: 1675 مم مداس اإلطارات: 

الخلف: 1680 مم  

ثالثة صفوف من املقاعد تستوعب 7 ركاب عدد الركاب: 

صفان من املقاعد يستوعبان 4 ركاب )فئة VIP(، 5 رّكاب  

وزن السيارة مملوءة بالوقود دون ركاب أو حمولة:

>LX500d< 2575 كغ - 2720 كغ ،>LX600< 2590 - 2680 كغ  

الوزن اإلجاميل للسيارة مع الحمولة والركاب: 3280 كغ

الشاسيه
منوذج املقص املزدوج )األمام(/نظام تعليق مبحور صلب مع وصلة سحب   التعليق: 

)الخلف(، نوابض لولبية، ممتّصات صدمات مملوءة بالغاز، قضيب موازنة  

الرتس والرف املسّنن نظام التوجيه: 

األمام: أقراص مهّواة بقطر 354 مم الفرامل: 

الخلف: أقراص مهّواة بقطر 335 مم  

نصف القطر األدىن للدوران )العجالت(: 6 م

سعة خزان الوقود )اإلجاملية(: 110 لرت )الخزان الرئييس: 80 لرت، الخزان الثانوي: 30 لرت(

55R20/265 ,50R22/265 اإلطارات: 

*1 باقة F SPORT. *2 سقف زجاجي. *3 سقف زجاجي مع هوايئ عىل السقف.

*4 أربعة عجالت بقياس 20 بوصة. *5 عجالت بقياس 22 بوصة.

2850 مم

 عقدة الَقطر: 5090 مم *1 / 5100 مم

خطاف القطر: 5220 مم*1 / 5230 مم

1990 مم

1675 مم 1680 مم

1,855 مم*2*4/
1,865 مم*2*5/
1,885 مم*3*4/
1,895 مم*3*4/

- قد تؤدي إضافة مزايا أخرى إىل تغيري األشكال الواردة يف الرسم التوضيحي.
-    تحتفظ رشكة ’تويوتا‘ للسيارات لنفسها بالحق يف تعديل تفاصيل أي من الخصائص والتجهيزات دون إشعار. كام أن تفاصيل هذه املزايا 

 والخصائص تعترب عرضة للتغيري مبا يتناسب مع الظروف واملتطلبات املحلية.
 يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستعالم عن تفاصيل أي تعديالت قد تكون مطلوبة يف منطقتك.

مالحظة: السيارات واملواصفات الواردة يف هذا الكتّيب قد تختلف عن الطرازات والتجهيزات املتوفرة يف منطقتك.
- قد يختلف لون هيكل السيارة بشكل طفيف عن الصور الواردة يف هذا الكتّيب.

>LX600< محّرك
رباعي الحجرات بـ6 أسطوانات و24 صاّمًما بسعة 3.5 لرت النوع: 

)V35A-FTS(، بنزين خايل من الرصاص  

3445 سم مكعب إزاحة املكابس: 

)EEC net( 305 كيلو واط/ 5200 دورة يف الدقيقة الخرج األقىص: 

)EEC net( 650 نيوتن مرت/2000- 3600 دورة يف الدقيقة عزم الدوران األقىص: 

محّرك بنزين رباعي األشواط بحقن مبارش )4S-D(، نسخة سوبرييور مع تريبو نظام الوقود: 

>LX500d< محّرك
محّرك ديزل بأربع حجرات و6 أسطوانات و24 صاّمًما بسعة 3.3 لرت  النوع: 

)F33A-FTV(  

3346 سم مكعب إزاحة املكابس: 

225 كيلو وات )أقل من EURO 4( أو الخرج األقىص: 

)EEC net( 4000 دورة يف الدقيقة /)5 EURO( 227 كيلو وات  

)EEC net( 700 نيوتن مرت/ 1600- 2600 دورة يف الدقيقة عزم الدوران األقىص: 

نظام حقن ذو سّكة مشرتكة نظام الوقود: 




