
٢



٣

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.



٤



٥

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.



٦



٧

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.



٨

لكـزس NXالتصـميـم



٩

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.



١٠

ابتكار الجيل التايل من تصاميم لكزس

التصـميـم

يعكس طراز NX إقبال لكزس بقّوة عىل التحّدي 

املتمثل يف ابتكار مفردات تصميمية جديدة للجيل التايل 

من السيارات وفق رؤية تقوم عىل مفهوم »السعي 

وراء األصالة املتجذرة يف التناسبات« و«السعي وراء 

البساطة املتجّذرة يف التكنولوجيا«، لتقّدم تصميًم متقًنا 

ومدروًسا يحمل بصمة لكزس الفريدة واألصيلة ويضمن 

أعىل مستويات األداء الدينامييك. لهذا السبب يتألق 

الشكل الخارجي لـ NX مبتانته وخطوطه الديناميكية 

ومالمحه املستلهمة من أحدث التطورات واألفكار يف 

عامل السيارات.

أّما القسم الداخيل، فهو يهدف إىل إبراز جاذبية 

الخصائص والتقنيات املبتكرة يف قالب تصميمي بسيط، 

وهي رؤية تنعكس يف كابينة السيارة املستوحاة من 

فلسفة ’تازونا‘ اليابانية التي تقوم عىل توسيع املساحات 

بحيث ُتشعر املرء أّنه موضع ترحيب وفق مفهوم 

’أوموتينايش‘ الياباين )والذي يعني »كرم الضيافة«(، 

لتسمح للسائق بالرتكيز عىل قيادة السيارة فيم يتمّتع 

الركاب بكل الراحة واالسرتخاء.

NX لكـزس



١١

كابينة تقوم عىل مفهوم ‘تازونا’ الياباين

يجّسد مفهوم ‘تازونا’ امتداًدا وتطوًرا لفلسفة لكزس يف 

الرتكيز عىل العامل البرشي يف تصميم السيارات.

يهدف ‘تازونا’ )والذي يعني مقاليد الخيل باليابانية( 

إىل تصميم الكابينة عىل نحو يعّزز التواصل بني السائق 

والسيارة، لتستجيب املركبة لنواياه بكل دّقة وسالسة. 

لهذا السبب حرص مهندسو لكزس عىل تصميم تقنيات 

مبتكرة وبسيطة املظهر واالستخدام، مع استعراض أهم 

املعلومات املتعلقة بالقيادة لتعطي صورة واضحة عن 

الوضع الطرقي فيم متنح السائق هوامش أوسع لينظر يف 

أي اتجاه يشاء. وقد تم توزيع عنارص معلومات الطريق 

داخل الكابينة بحيث ترتاصف عىل خط برصي طويل 

ميتد من الشاشة امللّونة الذكية املدمجة باللوح الزجاجي 

األمامي )heads-up display(، ووصواًل إىل العّدادات. 

بينم تم ترتيب املكّونات األخرى عىل خط برص سلس 

ميتد من الشاشة الذكية إياها عىل اللوح الزجاجي األمامي 

وحتى الشاشة املركزية. كم تتيح كابينة القيادة تحكًم 

حدسًيا أفضل وأكرث سالسة بالسيارة عرب تركيز مختلف 

الخصائص املتعّلقة بالقيادة يف عجلة القيادة ذاتها.

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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NX واجهة أمامية تعكس أصالة

spindle grille شبكة شاسيه أمامية بتصميم

تأيت شبكة الشاسيه األمامية بطراز spindle grille الذي مينحها مزيًدا من االنسيابية بفضل تصميمه املشدود واملضغوط، لتبدو كم لو أنها بارزة إىل األمام مع 

تبسيط هيكلية السيارة وخفض وزنها. ويتألف هذا التصميم من مكّونات عىل شكل حرف U تعطي انطباًعا ثاليث األبعاد بالعمق، لتمنح السيارة مظهًرا يوحي 

بالثبات والقوة. أما الفتحات األمامية يف أسفل الشاسيه، فتعّزز أداء منظومة التربيد وتضمن متّتع املقّدمة مبظهر قوي يليق بسيارة دفع رباعي رياضية متعددة 

االستخدامات )SUV( من هذا العيار.

األضواء األمامية

تأيت األضواء األمامية إما بتصميم مؤلف من ثالثة مصابيح إسقاطية مع 

امتداد أسود اللون يصوغ مظهًرا أكرث هدوًء وانسيابية، مع إبراز املصابيح 

النهارية التي تأخذ شكل حرف L، أو بتصميم مؤلف من وحدة إسقاط 

ذات مصـباح نهاري واحد عىل شـكل حرف L ووحدة ثنائية اإلشـعاع 

Bi-Beam بتقنية LED، لتأخذ شكاًل الفًتا يوحي بالقّوة والبساطة يف آن 

مًعا.

التصميم املؤلف من ثالثة مصابيح

التصميم املؤلف من مصباح واحد

لكـزس NXالتصـميـم



١٣

تعزيز وترسيخ بصمة لكزس الفريدة

مجموعة األضواء الخلفية

تتألف األضواء الخلفية من ضوء عىل شكل خط طويل ميتد عىل طول مركز الصندوق الخلفي، ومصباحني منفصلني عىل شكل حرف L عند كل واحد من الرفرفني 

الخلفيني، والتي يتم تشغيلها جميًعا عىل مراحل مبا يعكس هوية NX الفريدة.

ويبقى الخط الطويل الخلفي مضاًء بشكل دائم أثناء القيادة الليلية ليشري إىل خلفية السيارة، ويرّسخ مالمح لكزس املمّيزة، فيم يّشع شعار لكزس بألق عرصي الفت.

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.



١٤

شاشة مركزية لتحّكم حديس سلس

الشاشة املركزية

تعرض شاشة اللمس املركزية الكبرية العديد من الخصائص عىل شكل أزرار 

ومفاتيح للتحّكم، وتأيت يف تصميم معّزز من حيث الحجم والشكل واملوقع 

واملعلومات املعروضة وغريها من املزايا بهدف تسهيل التحّكم واستعراض 

مدى استخدام كل واحدة من الخصائص. كم تم وضع مفتاحني بارزين أسفل 

الشاشة خصيًصا من أجل التحّكم مبنظومة تكييف الهواء واملنظومة الصوتية، 

مبا يسمح للسائق بالتحّكم بهاتني الخاصيتني دون الحاجة للنظر إىل الشاشة.

لكـزس NXالتصـميـم



١٥

شاشة ذكية وملّونة مدمجة باللوح الزجاجي األمامي الستعراض أهم العّدادات بكل بساطة وسهولة

لوحة العّدادات

تتمّتع لوحة العّدادات بتصميم يعكس العناية الفائقة التي أوالها مهندسو لكزس الستعراض كافة معلومات القيادة بشكل موثوق ومدروس يحيط السائق علًم 

بكل ما يحتاجه مبنتهى البساطة.

وتعرض لوحة العّدادات بشكل دائم املعلومات املتعلقة باملالحة والوقت املقّدر للوصول إىل الوجهة، وحالة نظام مساعدة السائق، واملسافة التي ميكن قطعها 

اعتمًدا عىل مخزون الوقود الحايل.

الشاّشة امللونة املدمجة باللوح الزجاجي األمامي

تزود هذه الشاشة امللّونة، املدمجة يف الواجهة الزجاجية األمامية، السائق 

بأهم معلومات القيادة دون الحاجة لإلشاحة ببرصه عن الطريق، وتتيح 

ثالثة أوضاع عرض من شأنها إثراء تجربة القيادة، وذلك دون التأثري سلًبا 

عىل قابلية رؤية الطريق والظروف املحيطة بالسيارة.

الوضع الكامل: قيادة مريحة )عند استخدام أنظمة املساعدة وما شابه(. 

يتم استعراض الوضع التشغييل ملنظومة السيارة يف صيغة كبرية الحجم 

وسهلة الفهم.

الوضع القيايس: قيادة ممتعة

يتم استعراض املحتوى أسفل اللوح الزجاجي األمامي، ليتيح مجال رؤية 

واسع للسائق.

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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مفاتيح تحّكم عىل عجلة القيادة متصلة بالشاشة املدمجة عىل الواجهة الزجاجية األمامية

خاصية تحديد مكان ملس عجلة القيادة

تسمح هذه الخاصية للسائق مبعرفة املفاتيح التي يلمسها عىل عجلة القيادة 

دون الحاجة للنظر إليها، حيث ُتعرض أمامه عىل الشاشة املدمجة باللوح 

الزجاجي األمامي مع تزويده بتوجيهات تتعلق باستخداماتها، ما يضمن 

قيادة حدسية دون أي حاجة إلشاحة النظر عن الطريق. وعند إطفاء الشاشة 

املدمجة باللوح الزجاجي األمامي، يتم استعراض هذه املعلومات يف لوحة 

العّدادات.



١٧

إنارة ُتوائم بني األناقة وروح الضيافة اليابانية ’أوموتينايش‘

اإلنارة الداخلية

تتمّتع السيارة بإنارة داخلية غري مبارشة تضفي مزيًدا من األلق عىل األشكال واملواد املستخدمة يف كافة أجزاء الكابينة، مبا يشمل الشاشات ولوحات العّدادات 

ومفتاح تشغيل السيارة، والتي تسكب بعًدا لونًيا رائًعا عىل املساحات الداخلية، حيث تم اختيار األلوان الـ14 لهذه املنظومة اللونية بكل عناية للتعبري عن 

مختلف األحاسيس واملشاعر املرتبطة بظواهر طبيعية جميلة، مع اعتمد تدرجات لونية هادئة خفيفة التشّبع تعكس ذوًقا رفيًعا ينسجم مع فخامة لكزس، 

ويستقبل الركاب بكل رحابة نابعة من مفهوم ’أوموتينايش‘ الياباين. وباإلضافة إىل باقة األلوان الرئيسية، ميكن االختيار من بني 50 لوًنا إضافًيا من باقة لونية 

ميكن عرضها يف الشاشة املركزية.

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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لكـزس NXتجـربة قيـادة ممّيـزة 
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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.



٢٠

محّرك تريبو انسيايب التسارع بسعة 2.4 لرت، ومحّرك انسيايب التسارع بسعة 2.5 لرت.

محّرك تريبو L4 بسعة 2.4 لرت

يستجيب محّرك التريبو املضّمن رباعي األسطوانات )L4( بسعة 2.4 لرت لدواسة الوقود بكل انسيابية، ما يضمن 

تجاوًبا رائًعا وتجربة قيادة عالية املستوى. واستناًدا إىل تقنية املحّركات TNGA، ميتاز املحّرك بشاحن تريبو مزدوج 

امللفات عايل الكفاءة، ونظام حقن مبارش مركزي، ونظام تربيد متغري يتم التحكم فيه عن طريق املحّرك الكهربايئ 

باستخدام تيار مستمر. كم أن عزم الدوران القوي يضمن أداًء قوًيا وديناميكًيا يف الحركة بالتوازي مع األداء البيئي 

املمتاز وخفض استهالك الوقود.

محّرك L4 بسعة 2.5 لرت

يوفر املحّرك املضّمن رباعي األسطوانات )L4( بسعة 2.5 لرت تسارًعا خطًيا وسلًسا يف استجابًة لدّواسة الوقود، حيث 

يحقق احرتاًقا عايل الرسعة عرب استخدام منافذ سحب عالية الكفاءة لزيادة تدفق الهواء يف غرفة االحرتاق. باإلضافة 

إىل ذلك، تساهم التقنيات املتقدمة - مبا يف ذلك الحقن املبارش متعدد الفتحات، ومضخة الزيت ذات السعة املتغرية 

باستمرار، ونظام التربيد املتغري، وتقنية  VVT-iE - يف األداء القوي مع ضمن الكفاءة الفائقة يف استهالك الوقود 

واملستوى العايل لألداء البيئي. *1

لكـزس NXتجـربة قيـادة ممّيـزة 
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ناقل حركة أوتوماتييك مثاين الرسعات ودفع بكافة العجالت )AWD( لضمن أصالة تجربة القيادة املعهودة من لكزس

ناقل حركة أوتوماتييك مبارش بـ8 رسعات 

يوازن ناقل الحركة األوتوماتييك املبارش ذو الرسعات الثمين بني أداء القيادة العايل الذي يتيح للسائق اإلمساك بزمام 

األمور مبارشة مع الرتشيد املمتاز يف استهالك الوقود. يف الطرازات التي يقرتن فيها ناقل الحركة باملحّرك التريبو بسعة 

2.4 لرت، تم تحسني الناقل لتحقيق أداء قوي مع استجابة مميزة منخفضة من حيث عدد الدورات يف الدقيقة من 

النوع الذي تتسم به محطات الطاقة التوربينية. أما عند اقرتانه مبحّرك البنزين بسعة 2.5 لرت، فقد تم تحسني نسب 

الرتوس إلتاحة أداء عايل الكفاءة بالتوازي مع ترشيد استهالك الوقود بشكل مذهل.

تتوقع خوارزمية التحكم بناقل الحركة مختلف التغيريات املتواصلة يف الظروف الطرقية ونوايا السائق بناًء عىل 

مدخالت التحكم، يك تسمح باختيار خرج املحّرك والرتوس التي تناسب بيئة القيادة الراهنة. كم تضمن ترشيًدا 

ممتاًزا للوقود وهدوًء أثناء القيادة، مع زيادة متعتها عرب إتاحة إمكانية تبديل الرسعات يدوًيا عندما يرغب السائق 

باإلرشاف عىل السيارة بشكل مبارش أكرث.

. Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor اختصار لعبارة :VVT-iE 1 تقنية*
*2 يشار ملنظومة الدفع بكافة العجالت باختصار All Wheel Drive باإلنجليزية.

دفع دائم بكافة العجالت )AWD( يتم التحّكم فيه إلكرتونًيا

تم اعتمد نظام الدفع الدائم بكافة العجالت )All Wheel Drive أو AWD( الذي يتم التحكم فيه إلكرتونًيا يف 

موديالت التريبو لتحسني توزيع عزم الدوران األمامي/الخلفي مبا يتمىش مع ظروف القيادة، ما يسمح للسائق 

بالتحكم بالسيارة بثقة عىل النحو املنشود، حيث يوفر النظام تحكًم رائًعا ومحسًنا من القيادة العادية إىل القيادة 

الديناميكية الرسيعة، ما يسمح باستخدام دواسة الوقود من أجل التّحكم بسلوك السيارة بسالسة عىل املنعطفات من 

لحظة دخول املنعطف وحتى الخروج منه، وبالتايل يضمن االنعطاف بدقة وفًقا ملدخالت عجلة القيادة، ويوفر نقاًل 

قوًيا للجر عىل مختلف أسطح الطرق. باإلضافة إىل ذلك، فإن الشاشة املركزية تعرض توزيع عزم الدوران األمامي/

الخلفي لنظام الدفع بكافة العجالت، ما يعّزز الفهم الحديس لوضع السيارة الحايل ويضمن راحة البال. *2

دفع داعم بكافة العجالت يتم التحّكم فيه إلكرتونًيا

ُتستخدم املعلومات من مختلف املستشعرات للتحكم تلقائًيا يف توزيع عزم الدوران األمامي-الخلفي بنسب ترتاوح 

بني 100:0 و 50:50. باإلضافة إىل التحكم بتقدير االحتكاك مع سطح الطريق استناًدا إىل معلومات املستشعرات 

الحالية، يتم استخالص معلومات الطرق الثلجية باستخدام كامريا لتعزيز دّقة تقديرات ظروف الطريق، ما يتيح قيادة 

 )AWD( أكرث ثقة يف ظروف قاسية مثل الهطوالت الثلجية. وكم هو الحال مع نظام الدفع الدائم بكافة العجالت

الذي يتم التحكم فيه إلكرتونًيا، يتم عرض توزيع عزم الدوران األمامي/الخلفي للنظام عىل الشاشة املركزية، ما يعزز 

أيًضا الفهم الحدس للحالة الراهنة ويضمن راحة البال.

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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الهيكل وامليكانيكية: راحة أكرب يف القيادة وتحّكم أكرث سالسة

هيكل عايل املتانة وخفيف الوزن

تم تعزيز الوصالت بني أقسام الهيكل وتقوية وصالت األلواح بوسائل 

مختلفة، مبا يف ذلك توسيع مناطق التوصيل، وتحسني تطبيق تقنيات ومواد 

التوصيل يف مواقع مختلفة، واستخدام مادة رغوية عالية الصالبة يف األعمدة 

الخلفية. باإلضافة إىل ذلك، يوفر تصميم القفل املزدوج لغطاء املحّرك 

)والذي يستخدم الغطاء كمكّون ثابت فيه( صالبة جانبية أمامية ممتازة 

ومرنة، ليمنح NX الصالبة االستثنائية لهيكلها. وقد تم تعديل تقنيات 

التصنيع واملواد لتقليل وزن الهيكل وأجزاء اللوحات الخارجية، مع إعطاء 

األولوية لألجزاء األعىل ارتفاًعا بهدف خفض ارتفاع مركز الجاذبية وبالتايل 

الحد من امليالن عند االنعطاف.

التعليق )األمامي/الخلفي(

هدفت لكزس إىل ضمن شعور قيادة مركّب مع ثبات مستقيم الخط، 

ووضعية مسطحة تتشبث بالطريق. تتميز ُجلب نظام  التعليق مبدى التوائها 

املنخفض، بينم يعمل ممتص الصدمات عىل تقليل الصدمات واالهتزازات 

لتوفري تجربة قيادة عالية الجودة. وبالنسبة لالنعطاف، تم تصميم نظام 

التعليق لتوفري تجربة قيادة ال تشوبها شائبة تستجيب ملدخالت التوجيه 

فتضمن أداًء مريًحا وآمًنا عىل الطريق.

تشمل التحسينات اإلضافية خصائص تعليق عالية الصالبة / منخفضة 

االحتكاك، وقوة محورية )احتكاك( مثالية المتصاص الصدمات عند رسعات 

منخفضة للغاية، وثبات عاٍل عند االنعطاف، ما يساعد عىل تحقيق استجابة 

أولية سلسة وخطية لعملية التوجيه، وأداء ثابت والفت للنظر أثناء 

االنعطاف، وتوجيه فعال وتحكم مستقر يف مختلف الظروف.

الخلفياألمامي

لكـزس NXتجـربة قيـادة ممّيـزة 
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أداء دينامييك يساهم يف ضمن جودة تجربة القيادة وكابينة هادئة أثناء القيادة برسعات عالية

أداء الديناميكا الهوائية

ركزت لكزس عند تطوير الديناميكيات الهوائية لـNX عىل تقنيات التحكم التي تستفيد من القوى 

الديناميكية الهوائية عىل املقدمة والجوانب واملؤخرة، وحتى أسفل السيارة، لتحسني أداء القيادة. 

عىل سبيل املثال، تم تصميم املصد األمامي لتوليد دوامات طولية للتحكم يف تدفق الهواء عىل طول 

جانبي السيارة، بينم يساعد القسم املصمم عىل شكل شبكة قابلة للطي )flush belt molding( يف 

توليد دوامة قوية ومستقرة عىل السطح العلوي لتنظيم تدفق الهواء، ما يساهم يف استقرار التحكم 

االستثنايئ. وتشمل التحسينات اإلضافية للتحكم يف تدفق الهواء عرب السيارة نتوءات عىل املصد الخلفي 

ملنع تدفق االضطرابات الهوائية خلف اإلطارات الخلفية، ووضع فتحات يف املصد الخلفي لتقليص 

حركة النوابض لألعىل واألسفل، وتصميم غطاء املحّرك عىل نحو يساهم يف ضمن استقامة خطية 

ممتازة أثناء القيادة برسعة عالية.

الهدوء

ركز تطوير NX بشكل كبري عىل توفري الهدوء االستثنايئ الذي لطاملا كان سمة بارزة من سمت لكزس.

تعزيز الهدوء عند القيادة برسعات كبرية

لتقليل مستويات الضوضاء املختلفة الناجمة عن تغرّي رسعة السيارة أثناء القيادة، ركزنا عىل الرتددات 

املنخفضة إىل املتوسطة التي تسبب مستوى مرتفًعا من الضجيج يف الكابينة.

باإلضافة إىل ذلك، قمنا بإدخال تحسينات لتخميد االهتزاز عىل األلواح مثل غطاء املحّرك واألبواب 

الجانبية، والتي تكون يف العادة عرضة لالهتزاز بشكل ملحوظ بسبب التقلبات يف ضغط الهواء أثناء 

القيادة برسعات عالية.

هدوء معّزز أثناء القيادة يف الهطوالت املطرية

لضمن الراحة يف كابينة السيارة بغض النظر عن ظروف القيادة، أجرينا تحسينات لتقليل الضوضاء 

الناجمة عن رذاذ املياه أثناء القيادة يف الهطوالت املطرية، مع الرتكيز عىل املناطق املحيطة باإلطارات 

وتحت األغطية.

منظومة تثبيت بالرباغي شديدة اإلحكام

من شأن اعتمد الرباغي شديدة اإلحكام )hub bolt( كوسيلة 

لضمن متاسك مكونات الهيكل أن يعّزز صالبة املحور العالية 

ويقلل من الكتلة غري املعّلقة بالنوابض، ما يساهم يف رفع 

اإلحساس بالقيادة مع ضمن تغذية راجعة واضحة وراحة 

عالية الجودة لركاب السيارة. كم ُيربز الطالء األسود مظهر 

العجالت والزخرفة.

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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لكـزس NXقـّوة الكهـرباء
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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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النموذج الكهربايئ الهايرِبد القابل للشحن: تحقيق أداٍء عاٍل أثناء القيادة عىل الطاقة الكهربائية، 

وسوية أعىل من التسارع والهدوء.

لكـزس NXقـّوة الكهـرباء
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نظام كهربايئ هايرِبد قابل للشحن

يجمع النظام الكهربايئ الهايرِبد القابل للشحن بني محّرك احرتاق داخيل مضّمن عايل الكفاءة رباعي األسطوانات 

بسعة 2.5 لرت وبطارية ليثيوم أيون عالية السعة ومحّرك كهربايئ عايل الخرج لتحقيق أداء عاٍل يف القيادة الكهربائية 

وضمن سوية عالية من التسارع والهدوء. وبفضل الخرج املمتاز لبطارية الليثيوم أيون عالية السعة، يحقق نظام 

القيادة الكهربائية ما يعادل أداء محّرك بسعة 2.0 لرت. وباإلضافة إىل النطاق املمتاز للمسافات التي ميكن قطعها 

بالطاقة الكهربائية، والذي مييز السيارات الكهربائية الهايرِبد القابلة للشحن )PHEV(، يوفر النظام أيًضا قوة كبرية 

للقيادة بشكل عام. وتتيح خاصية التبديل إمكانية التغيري من وضع الوضع الكهربايئ االفرتايض إىل الوضع الكهربايئ/

الهايرِبد األوتوماتييك، أو الوضع الهايرِبد ، حيث يجمع الوضع الهايرِبد بني خرج محّرك االحرتاق الداخيل والبطارية 

لتحقيق تسارع خطي ملموس وقوي يزداد فيه عدد دورات املحّرك يف الدقيقة مبا يتمىش مع رسعة السيارة. عالوة 

عىل ذلك، حتى بعد بدء تشغيل السيارة، يتم استخدام خرج البطارية للحفاظ عىل رسعة محّرك االحرتاق الداخيل 

منخفضة، ما يقلل من ضوضاء املحّرك أثناء التسارع، وهو ما يضمن قدرة املنظومة عىل تحقيق الهدوء املذهل الذي 

تتسم به السيارات الكهربائية.*

بطارية الليثيوم -إيون

تستخدم حزمة البطارية خاليا بطارية ليثيوم أيون 

عالية السعة تنتج طاقة إجملية تبلغ 18.1 كيلو واط 

ساعي، ما يحقق نطاًقا ممتاًزا للمسافات التي ميكن 

قطعها بالطاقة الكهربائية وأداء قيادة دينامييك يف آن 

مًعا. وتشتمل البطارية عىل نظام تربيد يستخدم مرّبد 

نظام تكييف الهواء، باإلضافة إىل نظام لتدفئة البطارية 

يف الطقس البارد. كم أن تثبيت حزمة البطاريات 

أسفل أرضية الكابينة يضمن رحابة املساحة الداخلية 

ويخفض ارتفاع مركز ثقل السيارة.

محّرك بسعة 2.5 لرت

تم تحسني املحّرك املستقيم رباعي األسطوانات بسعة 

2.5 لرت لينسجم مع طبيعة السيارة الكهربائية الهايرِبد 

القابلة للشحن، وذلك لتحقيق توازن مذهل بني األداء 

العايل واالقتصاد يف استهالك الوقود. وتتلخص أبرز 

مزايا املحّرك يف نسبة الضغط العالية، والشوط الطويل، 

ومنافذ سحب الهواء عالية الكفاءة التي تخلق دفًقا 

قوًيا، وزيادة تدفق هواء املسحوب، والحاقنات املبارشة 

التي تساهم يف رسعة واستقرار االحرتاق. كم ميتاز 

املحّرك أيًضا بتقنية VVT-iE التي تتحكم بتوقيت 

صممات السحب لتحسني االستجابة.

محور نقل الحركة

يجمع محور نقل الحركة الهايرِبد - الذي تم تطويره 

للمحّرك املضّمن رباعي األسطوانات بسعة 2.5 لرت-  

بني محّرك االحرتاق الداخيل عايل الكفاءة مع مجموعة 

تروس جديدة ومحّرك كهربايئ عايل الخرج لضمن 

ترشيد استثنايئ يف استهالك الوقود، فضاًل عن الهدوء 

وأداء القيادة العايل.

PHEVويرمز لها اختصاًرا بـ ،Plug-in Hybrid Electric Vehicle 27 سيارة كهربائية هايرِبد قابلة للشحن، وتدعى باإلنجليزية *

وحدة التحّكم بالطاقة

إن فصل مبّدل جهد التيار املستمر )املدمج مسبًقا يف 

وحدة التحّكم بالطاقة الهايرِبد، PCU، املوجودة أسفل 

مقاعد الصف الثاين( وإضافة مبّدل لرفع الجهد يؤدي 

إىل تحقيق خرج مرتفع يف حجم مضغوط. كم أنه 

يتيح إمكانية تركيب وحدة تحكم بالطاقة مبارشة فوق 

محور نقل الحركة.

بطارية الليثيوم -إيون

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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اختيار وضع القيادة بحسب تغريات الظروف

اختيار وضع القيادة بحسب تغريات الظروف

تتيح السيارات الكهربائية الهايرِبد القابلة للشحن أربع وضعيات للقيادة.

)EV Mode ( 1.  الوضع الكهربايئ

ُيعترب هذا الوضع االفرتايض لالستفادة من املخرجات العالية لبطارية الليثيوم أيون عالية 

السعة، ويوىص باختيار هذا الوضع من أجل االستمتاع بتجربة القيادة الكهربائية الخالصة. 

يتم تشغيل السيارة فقط بواسطة املحّرك الكهربايئ دون تشغيل محّرك االحرتاق الداخيل، 

حتى عند ضغط دواسة الوقود بالكامل. ويوفر الوضع الكهربايئ أداًء نظيًفا دون أي 

انبعاثات مبا يكفي للتنقالت اليومية، علًم بأنه يتم تشغيل محّرك االحرتاق الداخيل تلقائًيا 

يف حال كان شحن البطارية منخفًضا.

)Auto Ev/HV mode( 2.  الوضع األوتوماتييك الكهربايئ/الهايرِبد

اخرت هذا الوضع عندما تحتاج إىل طاقة محّرك االحرتاق الداخيل بشكل مؤقت، بينم تعمل 

السيارة بشكل أسايس عىل املحّرك الكهربايئ، حيث سيوفر محّرك الوقود قوة دعم مؤقتة 

عندما يتم ضغط دواسة الوقود بعمق، ما يعزز التسارع الدينامييك للمحّرك الكهربايئ الذي 

يعمل بالتزامن مع محّرك الوقود.

)HV mode( 3. الوضع الهايرِبد

اخرت هذا الوضع عندما تريد الحفاظ عىل مستوى شحن البطارية، حيث يتم تشغيل محّرك 

االحرتاق الداخيل وإيقافه بحسب حالة النظام. وعندما يكون شحن البطارية منخفًضا، فإنه 

يتحول تلقائًيا إىل الوضع الهايرِبد، ثم يعود إىل الوضع الكهربايئ أو إىل وضع آخر مبجرد 

استعادة مستوى الشحن، عىل سبيل املثال عن طريق آلية استخدام املكابح بهدف توليد 

الكهرباء.

4. وضع شحن البطارية

اخرت هذا الوضع عندما تريد شحن البطارية أثناء القيادة من أجل ضمن استمرارية الوضع 

الكهربايئ؛ فعندما ينخفض مستوى شحن البطارية عن املستوى املطلوب للوضع الكهربايئ، 

مثة مفتاح يسمح بشحن البطارية باستخدام الكهرباء التي يولدها محّرك االحرتاق الداخيل، 

ويتيح هذا الوضع قيادة السيارة كهربائًيا دون الحاجة لشحن خارجي.

* هذا الوضع غري متوفر يف طرازات معينة

لكـزس NXقـّوة الكهـرباء
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وضع لكزس الهايرِبد: استجابة عالية لنوايا السائق

وضع لكزس الهايرِبد

يجمع هذا النظام الهايرِبد )Hybrid Drive( ذو السعة الكبرية من الجيل الرابع بني محّرك احرتاق داخيل مضّمن عايل الكفاءة رباعي األسطوانات بسعة 

2.5 لرت ومحّرك كهربايئ عايل القدرة، حيث يوائم بفعالية بني محّرك االحرتاق الداخيل رسيع االستجابة وبطارية الليثيوم أيون محّسنة األداء، والتحّكم 

الهايرِبد بالنظام مع خصائص قوة دفع معدلة لتحقيق توازن عايل بني تجربة القيادة املمتعة والرتشيد املمتاز يف استهالك الوقود. وبدقة أكرث، فقد تم تطوير 

خصائص القوة الدافعة بحيث تتيح مزايا سلسة ومبارشة يف بدء التشغيل والتسارع، وذلك عىل شكل قوة تسارع )G force( خطية تستجيب لدواسة 

الوقود، مع ضمن شعور السائق بالتسارع أثناء دوس الوقود. كم أنها توفر خاصيتي القيادة عىل الطرقات الرسيعة وخاصية تعّقب املركبة السابقة لها 

بهدف الحفاظ بكل سهولة عىل رسعة السيارة واملسافة بينها وبني السيارات األخرى. 

E-Four تقنية

تحّقق تقنية E-Four أداء قيادة مستقًرا باستخدام املحّرك الكهربايئ لدفع 

العجالت الخلفية عند االنطالق أو القيادة عىل األسطح الزلقة مثل الطرق 

املغطاة بالثلوج، حيث يتم التحكم بدقة يف توزيع الطاقة بني العجالت األمامية 

والخلفية بنسب ترتاوح بني 100:00 و20:80 لتوفري تسارع ممتاز عند 

االنطالق وثبات يف املنعطفات مبا ينسجم مع نوايا السائق.

بطارية الليثيوم -إيون

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.
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نظام تفادي االصطدام: توقع مجموعة متنّوعة من السيناريوهات

تكنولوجيا متقّدمة

نظام تفادي االصطدام

]مساعدة الفرامل قبل االصطدامات املحتملة مع املشاة )لياًل أو نهاًرا( ، 

والدراجات الهوائية )لياًل أو نهاًرا( ، واكتشاف الدراجات النارية )نهاًرا( 

باستخدام رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات كامريا أحادية العدسة[

عندما يكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية العدسة 

وجود مركبة أو مشاة أو دراجة هوائية أو نارية * 1 أمام السيارة ويرصد 

احتمل حدوث تصادم، فإنه ينبه السائق بصوت وإشعار عىل الشاشة. وإذا 

قام السائق بتفعيل الفرامل، فإن خاصية مساعدة فرامل ما قبل االصطدام 

تكّمل القوة املطبقة عىل الدواسة. وإذا مل يتمكن السائق من الضغط عىل 

دواسة الفرامل، يقوم النظام تلقائًيا بتفعيل الفرامل قبل االصطدام للمساعدة 

يف تجنبه أو تخفيف حّدة الصدمة. وإذا قرر النظام أّنه مثة احتملية عالية 

لحدوث تصادم أمامي مع مركبة قادمة من االتجاه املقابل * 2 ، فإنه ينبه 

السائق ويفّعل الفرامل للمساهمة يف الحد من أي أرضار قد تلحق بالرّكاب 

أو السيارة.

NX لكـزس
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املساعدة عند التقاطعات )السيارات العابرة عرضًيا(

باإلضافة إىل نطاق تشغيل النظام العادي لتفادي االصطدامات، يدعم النظام أيًضا تجنب االصطدام مع املركبات 

والدراجات النارية  عىل التقاطعات. وإذا وجد النظام أنه مثة اصطدام محتمل، فإنه ينبه السائق ويفعل الفرامل 

للمساعدة يف الحد من األرضار املحتملة. * 3

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 )يف ما يصل إىل مرسبني مجاورين ملرسب السيارة الحايل( 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

*1 قد ال تتوفر ميزة اكتشاف املشاة والدراجات الهوائية والدراجات النارية يف بعض األسواق. يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل لالستعالم عن التفاصيل.
*2 يغطي االصطدامات األمامية واالصطدامات مع السيارات القادمة من االتجاه املقابل والخارجة عن مساربها. ال تعمل خاصية دعم الفرامل ما قبل االصطدام. 

*3 يتوقف عمل املنظومة عىل مخطط التقاطع، ففي بعض الحاالت قد ال توفر املنظومة الدعم. ال تعمل خاصية دعم الفرامل ما قبل االصطدام.

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.

قد ال تعمل وظائف النظام بشكل صحيح حسب الطقس والظروف الطرقية أو وضع السيارة أو عوامل أخرى. احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.

ال تفرط يف االعتمد عىل هذه األنظمة، حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم معّينة، وتقع عىل عاتق السائق دوًما مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.
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نظام تفادي االصطدام: توّقع مجموعة متنّوعة من السيناريوهات

املساعدة يف توجيه السيارة عند الطوارئ

إذا اكتشف نظام مساعدة التوجيه يف حاالت الطوارئ احتمل تصادم مع 

مركبة أو دراجة نارية أو هوائية أو مشاة أمامك، مع وجود مساحة كافية 

لتوجيه السيارة داخل املرسب الحايل وبدء السائق بإجراء مناورة لتفادي 

االصطدام، فإن هذا النظام يساعد يف التوجيه لتعزيز استقرار السيارة 

والحيلولة دون مغادرة مرسبها الحايل. باإلضافة إىل ذلك، حتى إذا مل يحرك 

السائق عجلة القيادة، فإن خاصية التوجيه النشط االختيارية تدعم تجنب 

االصطدام من خالل تغري وجهة السيارة ضمن مرسبها مع تفعيل الفرامل 

برفق يف الوقت ذاته.* 1

لكـزس NXتكنولوجيا متقّدمة
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الحد من التسارع عند القيادة يف الرسعات املنخفضة

يكتشف رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية العدسة املشاة والدراجات الهوائية واملركبات أمام 

السيارة. عندما ال يتم الضغط عىل دواسة الوقود أثناء توقف السيارة أو السري ببطء مع وجود جسم ما أمامها، فإن 

النظام يحد من التسارع عن طريق تقليل خرج املحّرك أو تفعيل التسارع املنخفض للمساعدة يف تجنب االصطدام أو 

تخفيف الرضر املحتمل. باإلضافة إىل ذلك، عندما يتم تجنب االصطدام وتتوقف السيارة، يتم الحفاظ عىل قوة الكبح 

حتى يقوم السائق إما بالضغط عىل دواسة الوقود أو الفرملة.* 2

)FCTA( نظام التنبيه من األجسام املتحركة بشكل متقاطع مع مسار السيارة

إذا اكتشف النظام مركبة تقرتب من اليسار أو اليمني عند دخول تقاطع ما، فسوف يلفت انتباه السائق عرب إطالق 

تحذير متحّرك يف شاشة العرض امللونة املدمجة باللوح الزجاجي األمامي،  مع إيضاح االتجاه الذي تقرتب منه هذه 

املركبة. وإذا واصل السائق قدًما عىل الرغم من اقرتابها، فسيصدر النظام صفارة وتحذيرات إضافية عىل الشاشة 

لتأكيد وجوب التوقف.

*1 قد ال يعمل النظام إذا وجد أّنه ليس هناك مساحة كافية للمناورة أو اكتشف عائًقا داخل مساحة املناورة، أو أي أجسام جانبية متحركة مثل املشاة أثناء عبورهم الطريق.
*2  ال تشكل هذه امليزة بدياًل عن فرامل دعم ركن السيارة

  

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.

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 االعتمد عىل هذه األنظمة، حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم معّينة، وتقع عىل عاتق السائق دوًما مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.
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نظام رادار التحّكم الدينامييك املتقدم أثناء القيادة عىل الطرقات الرسيعة 

أنظمة LDA، وLTA، وLCA: توفري دعم أكرث دّقة وذكاًء

نظام رادار التحّكم الدينامييك للحفاظ عىل املسافة مع السيارات األخرى 

)بنطاق الرسعات الكامل(

باإلضافة إىل الحفاظ عىل رسعة ثابتة، فإن نظام تثبيت الرسعة بالرادار 

الدينامييك يستخدم رادار املوجة املليمرتية ومستشعرات الكامريا أحادية 

العدسة الكتشاف أي سيارة قد تكون أمامك والحفاظ عىل املسافة املناسبة مع 

السيارات األخرى. عالوة عىل ذلك، عند القيادة عىل املنحنيات، تعمل خاصية 

تقليل الرسعة عند املنعطفات عىل إبطاء السيارة، ما يقلل الحاجة إىل إيقاف 

تشغيل رادار التحّكم الدينامييك، ما يعزز بالتايل راحة السائق.

 )LDA - Lane Departure Alert( نظام التنبيه عند الخروج من املسار

يحذر هذا النظام السائق إذا كانت السيارة قد تنحرف عن املرسب أو املسار الحايل، وقد يساعد أيًضا يف التوجيه 

للمساعدة يف تجنب االنحراف.

) - Lane Tracing AssistLTA( املساعدة يف تعقب املسار

عند القيادة باستخدام نظام رادار التحّكم الدينامييك للحفاظ 

عىل املسافة مع السيارات األخرى عىل الطرق الرسيعة 

أو الطرق املخصصة للسيارات، والتي تتألف من مسارات 

محّددة، فإن النظام يساعد يف عملية التوجيه املطلوبة إلبقاء 

السيارة يف مسارها. ويتيح أداء التعرف والتحكم املحسن 

املساعدة يف االنعطافات الخفيفة، ما يبقي السيارة يف وسط 

مرسبها بكل بساطة مع خفض التأرجح إىل أدىن املستويات 

املمكنة.

) - Lane Change AssistLCA( املساعدة يف تغيري املسار

أثناء القيادة عىل الطرق الرسيعة والطرق املخصصة للسيارات 

فقط مع تفعيل نظام املساعدة يف تعقب املسار )LTA(، يتم 

تفعيل نظام املساعدة يف تغيري املسار )LCA( عندما يقوم 

السائق بتشغيل مصباح االنعطاف، وذلك بهدف املساعدة يف 

توجيه السيارة أثناء تغيري املسار ومراقبة السيارات يف املرسب 

املستهدف. وبعد اكتمل مناورة تغيري املسار، يتم إطفاء 

مصباح االنعطاف تلقائًيا.

لكـزس NXتكنولوجيا متقّدمة
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تحّكم تلقايئ باملصابيح العالية لدعم القيادة املريحة

)AHS- Adaptive High-beam System( نظام املصابيح العالية التكّيفي

يرصد النظام املصابيح األمامية والخلفية للسيارات األخرى املتواجدة عىل 

الطريق، ومستوى السطوع عىل الطريق واملناطق املحيطة به. وعندما 

يكتشف سيارة داخل املنطقة املضاءة بواسطة املصباح العايل، يقوم النظام 

تلقائًيا بتعتيم/ إضاءة  11 صّمًما ثنائًيا يف كل مصباح أمامي للتحكم الدقيق 

باملناطق املضاءة وغري املضاءة، ما يحسن توزيع الضوء لكل من سائق السيارة 

ومستخدمي الطريق اآلخرين. ويحسن النظام الرؤية يف الليل من خالل 

التعتيم الجزيئ للضوء الصادر عن املصابيح األمامية العالية بحيث ال تسطع 

مبارشة تجاه املركبات القادمة من االتجاه املقابل.

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.

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 االعتمد عىل هذه األنظمة، حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم معّينة، وتقع عىل عاتق السائق دوًما مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.
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نظام املساعدة االستباقية يف القيادة )Proactive Driving Assist PDA( يضمن دعًم موثوًقا 

وخفًيا أثناء القيادة

املساعدة االستباقية يف القيادة

يوفر نظام املساعدة االستباقية دعًم خفًيا للقيادة يف ظروف مثل الطرق 

العامة، ويتألف من ثالث خصائص تتيح دعًم مناسًبا وفًقا لظروف القيادة: 

املساعدة يف التوجيه والتباطؤ عند االستجابة للمشاة والدراجات الهوائية 

واملركبات املتوقفة، واملساعدة يف التباطؤ عند االستجابة للمركبات التي تسبق 

سيارتك، واملساعدة يف التباطؤ عىل املنحنيات.

تسمح الخاصية األوىل )أي املساعدة يف التوجيه والتباطؤ عند االستجابة 

للمشاة والدراجات الهوائية واملركبات املتوقفة( بالكشف املبكر عن العوائق 

مع املساعدة يف التوجيه والفرملة، بحيث ال تقرتب السيارة كثرًيا من هذه 

العوائق.

أما الخاصية الثانية )املساعدة يف التباطؤ عند االستجابة للمركبات التي تسبق 

سيارتك(، فهي تقوم بإبطاء السيارة تدريجًيا بحيث ال تقرتب من السيارات 

التي تسبقها عندما يرفع السائق قدمه عن دواسة الوقود. بينم يتم تفعيل 

الخاصية الثالثة )املساعدة يف التباطؤ عىل املنحنيات( عندما يجد النظام أن 

السيارة تسري برسعة كبرية ال تسمح لها باملرور بأمان عرب منحنى أو منعطف 

قادم، وبالتايل يقوم بتفعيل الفرامل تدريجًيا مبجرد أن يرفع السائق قدمه عن 

دواسة الوقود.

املساعدة يف إبطاء السيارة عند االستجابة للمشاة

لكـزس NXتكنولوجيا متقّدمة
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املساعدة يف إبطاء السيارة استجابة للسيارات التي تسبقها

>مع تفعيل خاصية املساعدة يف اإلبطاء<

يساعد النظام عىل إبطاء الرسعة للحيلولة دون االقرتاب كثرًيا من السيارات األخرى.

املساعدة يف إبطاء السيارة عىل املنحنيات

>دون املساعدة يف اإلبطاء<

عندما تسري السيارة برسعة كبرية جًدا، تصعب القيادة 

عرب املنحنيات بدون فرملة شديدة.

>مع املساعدة يف اإلبطاء<

عندما يجد النظام أن رسعة السيارة بحاجة إىل اإلبطاء، 

فإنه يساعد يف تخفيفها بشكل لطيف

اإلبطاء لتسهيل القيادة عىل املنحنى.

>عندما تكون املسافة بني السيارتني صغرية جًدا<

إذا بقيت املسافة بني سيارتك والسيارة األخرى قريبة لفرتة من الزمن، فسيظهر عىل الشاشة رمز يشري إىل تفعيل 

النظام.

 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.

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 االعتمد عىل هذه األنظمة، حيث أن أداءها يقترص عىل حدود دعم معّينة، وتقع عىل عاتق السائق دوًما مسؤولية االنتباه إىل محيط السيارة والقيادة بأمان.



٤٠

 :Lexus Teammate Advanced Park نظام

دعم مريح لركن السيارة يف مجموعة متنّوعة من السيناريوهات

Lexus Teammate Advanced Park نظام

من خالل الجمع بني املعلومات الصادرة عن الكامريات واملستشعرات فوق الصوتية التي تراقب محيط السيارة، 

يدعم نظام Lexus Teammate Advanced Park عملية التعّرف عىل املساحة املحيطة وركن السيارة بدقة يف 

األماكن املفتوحة. وباإلضافة إىل التحكم التلقايئ يف التوجيه والتسارع والكبح وتغيري الرسعات، فإنه يضمن ركًنا 

سلًسا من خالل العرض املستمر لتمثيل النقاط العمياء وموقع موقف السيارات املستهدف يف خارطة توضـح كل 

يشء من األعىل.

تبدأ عملية الركن بسالسة مبجرد أن يتوقف السائق بجوار املكان املنشود لركن السيارة، ويضغط عىل املفتاح 

الرئييس ويتحقق من محيط السيارة ومساحة الركن، ثم يضغط عىل مفتاح التشغيل عىل الشاشة.

ويعرض النظام املعلومات املتعلقة مبحيط السيارة بطريقة سهلة الفهم، مع استعراض مواقع العوائق عىل الشاشة. 

وإذا كان مثة احتمل لحدوث اصطدام مع أي من العوائق، فإنه ينبه السائق ويساعد عىل تجنبه من خالل تفعيل 

التحكم يف الفرامل.

خصائص الركن املتقدم: الركن العمودي )إىل الخلف(؛ الركن العمودي )إىل األمام(؛ الخروج العمودي )إىل الخلف( ؛ 

الخروج العمودي )إىل األمام(؛ الركن املوازي؛ الخروج املوازي؛ الذاكرة؛ وجهاز التحكم عن بعد.

خاصية جهاز التحّكم عن بعد يف نظام الركن املتقّدم

يتوفر نظام الركن املتقدم مع خاصية التحكم عن بعد التي تتيح ركن السيارة / الخروج من مكان الركن باستخدام 

تطبيق مخصص عىل الهاتف الذيك دون الحاجة لركوب السيارة *. وتدعم خاصية التحكم عن بعد الركن / الخروج 

يف مساحات الركن املتوازية والعمودية. كم ميكنها تحريك السيارة للخلف أو لألمام، عىل سبيل املثال للسمح 

بالوصول إىل صندوق األمتعة، وسهولة الدخول والخروج منها عند الركن يف أماكن غري منطية وضيقة. وقد تم 

تصميم هذه الخاصية عىل نحو يضمن سهولة االستخدام والتشغيل الرسيع باستخدام الهواتف الذكية، والبدء بشكل 

فوري دون الحاجة ألي انتظار.

* يتطلب التشغيل بالهاتف الذيك أن يكون لدى السائق مفتاح إلكرتوين.

لكـزس NXتكنولوجيا متقّدمة



٤١

تحّكم باألبواب بكل سالسة وبحركة واحدة

e-latch نظام املزالج اإللكرتوين

يستبدل نظام املزالج اإللكرتوين )e-latch( آلية فتح وإغالق الباب التقليدية بأداة تحكم إلكرتونية تفتح وتغلق األبواب بسالسة دون أي حركات ال حاجة لها، 

متاًما كم ُتفتح وُتغلق أبواب ’شوجي‘ يف املنازل اليابانية التقليدية. لفتح أي من األبواب عند دخول السيارة، ما عليك سوى الضغط عىل املفتاح املوجود داخل 

مقبض الباب أثناء سحب املقبض نحوك بالطريقة املعتادة. وعند الخروج ُيفتح الباب بحركة واحدة بالضغط عىل املفتاح أثناء اإلمساك مبقبض السحب.

مقبض الباب الداخيل مقبض الباب الخارجي  ذراع التحرير اليدوي ذراع التحرير اليدوي 

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.



٤٢

مساعدة موثوقة تزيد من راحة البال

نظام املساعدة يف الخروج اآلمن )Safe Exit Assist- SEA( مع التحّكم 

بفتح الباب

يقوم نظام املساعدة يف الخروج اآلمن باستخدام نظام رصد النقطة العمياء 

)BSM( الكتشاف املركبات )مبا يف ذلك الدراجات( التي قد تقرتب من 

الخلف عند الخروج من السيارة. وإذا اكتشف النظام إمكانية حدوث 

تصادم مع باب مفتوح أو مع الركاب أثناء الخروج، ييضء مؤرش يف مرآة 

الباب لتنبيه الركاب. باإلضافة إىل ذلك، إذا حاول أحد الركاب فتح أي من 

األبواب، فإن نظام املزالج اإللكرتوين يلغي عملية فتح الباب ويتم تنبيه 

الركاب عرب مؤرشات وامضة تظهر يف مرآة الباب وشاشة عرض املعلومات 

املتعددة، وذلك مع إطالق صفارة تنبيه خاصة بذلك.

لكـزس NXتكنولوجيا متقّدمة



٤٣

املفتاح الرقمي- معنى جديد للراحة يف عامل السيارات

املفتاح الرقمي

ميكن تنزيل تطبيق املفتاح الرقمي )Digital Key( الخاص بالسيارة عىل الهاتف الذيك ليتم استخدامه يف إقفال وفتح السيارة بداًل من املفتاح الذيك، حيث ميكن قفل / فتح 

األبواب وبدء تشغيل املحّرك من الهاتف املحمول. وميكن مشاركة املفتاح الرقمي بني أكرث من جهاز واحد، ما يسهل عىل األصدقاء أو أفراد العائلة استخدام السيارة، حتى 

عند ركنها يف مكان بعيد. كم ميكن لهاتف ذيك واحد أن يحوي املفاتيح الرقمية لعدة سيارات.

االستخدام كنظام ذيك للدخول وتشغيل السيارة

ميكن تشغيل السيارة بكل بساطة باستخدام الهاتف الذيك )ليس مطلوًبا حّتى تشغيل شاشة الهاتف(

- القفل/الفتح

- تشغيل املحّرك

االستخدام كمفتاح السليك

التشغيل عن طريق شاشة الهاتف الذيك

- القفل/الفتح

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.



٤٤

F SPORT نسخةNX لكـزس



٤٥

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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٤٦

F SPORT نسخة

تتألق السيارة مبالمح رياضية الفتة بفضل مزاياها الحرصية مثل عجالت األملنيوم قياس 20 بوصة، 

وحواف املصدات السفلية ذات الفتحات الهوائية، والشبكتني الجانبيتني.

A. شعار F SPORT ـ B . الحواف الجانبية للمصّد األمامي ـ C. الشاسيه ـ D. حافة املصد السفيل ـ E. الشبكة الجانبية ـ F. حواف السقف )سوداء اللون( ـ G. جنوط أملنيوم حرصية بقياس 20 بوصة

NX لكـزس



٤٧

مخمدات األداء ونظام التعليق التكيفي القابل للتعديل )AVS( تعزز أداء القيادة املمتعة يف 

F Sport نسخة

معايرة F Sport الرياضية الحرصية

متتص املخمدات األمامية والخلفية يف نسخة F SPORT االهتزازات املرنة 

والدقيقة يف هيكل السيارة برسعة أثناء القيادة  لتحسني خصائص التحكم 

وتعزيز الهدوء وراحة الركاب. باإلضافة إىل ذلك، يوفر نظام التعليق 

التكيفي القابل للتعديل )AVS( من طراز امللف اللولبي الخطي استجابة 

ممتازة للتبديل والتخميد. ويساهم يف عزل الصدمات والحفاظ عىل 

هيكل السيارة يف وضعية أفقية مسطحة حتى عىل الطرق كثرية املطبات 

واملساحات الخشنة الصغرية، ما يعزز الثبات واالستجابة املذهلة للتوجيه، 

مع املساهمة يف راحة الجولة املتميزة.

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.



٤٨

تعزيز تفّرد F SPORT املمّيزة

ديكور F SPORT الداخيل الحرصي

يكتسب قيادة السيارة بعًدا أكرث متعة وتحكًم بفضل مالمح الديكور الداخيل التي تشمل عجلة القيادة واملقاعد األمامية والدواسات املصنوعة من 

.F SPORTاألملنيوم وذراع ناقل الحركة وغريها من التحسينات الحرصية لـ

مقاعد F SPORT الحرصية

تم تصميم مقاعد F SPORT خصيًصا لتوفري الدعم القوي املطلوب للقيادة 

الرياضية املمتعة.

F SPORT نسخةNX لكـزس



٤٩

عّداد F SPORT الحرصي

يف وضع+ SPORT S الحرصي ميتاز عّداد F SPORT بتصميم ريايض يحايك أسلوب سيارات السباق.

عجلة قيادة F SPORT الحرصية

تتميز عجلة القيادة مبحور عريض مصمم لتلبية متطلبات القيادة الرياضية.

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.



٥٠

لكـزس NXتجهـيزات أخـرى 



٥١

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.



٥٢

تجهـيزات أخـرى 

مزايا الراحة

سقف بانورامي/ سقف قمري 

يتميز السقف الزجاجي البانورامي بتصميم منزلق. أما يف السقف القمري، تنزلق الوحدة الزجاجية الداخلية، ما يتيح فتحة أكرث اتساًعا عندما يكون 

السقف مفتوًحا بالكامل.

السقف القمريالسقف البانورامي

NX لكـزس



٥٣

قمرة قيادة مصّممة خصيًصا لتعزيز تجربة القيادة

ذراع ناقل الحركة ومقبضه 

تم تصميم ذراع ناقل الحركة إلضفاء مزيد من البهجة واملتعة عىل القيادة مع مسارات محّددة بشكل واضح تعطي 

صوت نقرة عند وصول الذراع إىل موضعها الصحيح، حيث يسهل استخدام الذراع بحركة بسيطة قصرية دون 

أي جهد ُيذكر. أما مقبض ناقل الحركة فتم تطويره لتوفري ملمس جلدي أصيل ناعم عىل نحو يسهل اإلمساك به 

واستخدامه.

مزايا اللوحة املركزية

حامالت األكواب: بقاعدتها البالغ قطرها ٧٥ مم، تستوعب كل واحدة من الحامالت مجموعة متنّوعة من األكواب 

والكؤوس. وبفضل أرضياتها غري الزلقة، ميكنك فتح زجاجات املرشوبات البالستيكية بيد واحدة أثناء القيادة، دون 

تشتيت انتباهك عن الطريق.

درج ُيفتح باالنزالق: يتميز درج التخزين والشحن املدمج يف الجزء األمامي من اللوحة املركزية بإمكانية فتحه 

بحركة انزالق بسيطة، ما يساعد عىل تقليل حركة العني املطلوبة لوضع اليد عىل الدرج ويدعم الرتكيز عىل القيادة.

غطاء مزدوج األبواب لصندوق اللوحة املركزية: تم تصميم الغطاء ليضمن الوصول بسهولة إىل صندوق اللوحة من 

كل من مقعد السائق ومقعد الراكب.

درج ُيفتح باالنزالق
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.



٥٤

مساحة أمتعة فسيحة يسهل الوصول إليها

مساحة األمتعة

توفر مساحة األمتعة هامًشا واسًعا عند رفع املقاعد الخلفية، وميكن توسيعها حسب الحاجة عن طريق طي واحد 

أو أكرث من املقاعد الخلفية لألسفل. وتتيح الشباك الجانبية املريحة إمكانية تخزين األغراض الصغرية. بينم يضمن 

املصباحان يف جانبي هيكل السيارة واملصباح يف الباب الخلفي إضاءة جيدة يف الليل. باإلضافة إىل ذلك، مُيكن طي 

لوح السطح ثاليث االتجاهات بسهولة بيد واحدة لتغيري ترتيب املساحة بهدف استيعاب أحجام وكميات مختلفة من 

األمتعة. ويوفر التصميم ثنايئ الطيات لغطاء األمتعة خفيف الوزن فسحة واسعة لوضع مختلف األشياء، عىل نحو 

يسهل طيها وتخزينها تحت األرضية عند عدم استخدامها.

إمكانية فتح باب األمتعة دون استخدام اليدين

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، 

بينم يعطيك صوت التنبيه إشارة عن اللحظة الصحيحة إلبعاد قدمك.

لكـزس NXتجهـيزات أخـرى 



٥٥

نظام صويت يوفر صوًتا جهوًرا وعميًقا وحاًدا

نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت

يضمن نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت )Mark Levinson Premium Surround Sound System( أداًء صوتًيا 

عايل الدقة يفوق ما تتيحه األقراص املضغوطة التقليدية، وذلك عن طريق إتاحة جودة متوازنة تضاهي جودة األداء 

الحي، مبا يشمل األصوات الهادئة التي تولدها اآلالت الوترية. كم يستخدم النظام خاصية  PurePlay من مارك 

ليفنسون لضمن صوت نقي وخاٍل من التشويش. وتم توزيع مكربات الصوت Unity السبعة يف محيط الكابينة عىل 

ارتفاعات ومواضع مدروسة يك تتيح تجربة صوتية تضاهي املوسيقى الحية عىل املنصات، مع ضمن اتساق ووضوح 

األصوات يف نطاق الرتددات املتوسطة-العالية يف كافة أرجاء الكابينة.

كم يتميز النظام أيًضا بتقنية )QLS )Quantum Logic Surround الصوتية ليحايك األصوات عىل املنصات 

الحقيقية، مع محاكاة املواقع والتشغيل الدينامييك وتقنية إعادة إنتاج مصدر الصوت املضغوط Clari-Fi لتشغيل 

 -)subwoofer( كافة األصوات بجودة تضاهي األصلية قدر اإلمكان، بينم يوفر مكرب األصوات منخفضة الرتدد

والذي يأيت عىل شكل صندوق بقياس 25 سم واملوجود أسفل املقاعد الخلفية- صوًتا عميًقا ونقًيا وصاخًبا.

نظام NX برمييوم الصويت من لكزسنظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت

نظام NX برمييوم الصويت من لكزس

يتيح نظام NX  برمييوم الصويت )Lexus NX Premium Sound System(- املكون من 10 مكربات- سوية عالية 

من الواقعية الديناميكية لتستمع إىل موسيقاك املفضلة بكل رسور. ويولد مضّخم الصوت )األمبليفاير(،القادر عىل 

تشغيل مصادر صوت عالية الدقة أكرث بكثري من األقراص املضغوطة، نطاًقا متوسًطا-عالًيا واضًحا مع صوت جهري 

ثقيل وحاد. كم أن استخدام مكربات الصوت bass reflex - التي تتمتع بنطاق تشغيل عريض رغم صغر قطرها- 

يتيح وضًعا مثالًيا لتشغيل النغمت املنخفضة واملتوسطة والعالية، ما يعطي انطباًعا محيطًيا استثنائًيا. ويوفر مكرب 

األصوات منخفضة الرتدد )subwoofer( قياس 20 سم - املوجود أسفل صف املقاعد الخلفية- صوًتا عميًقا ونقًيا 

وصاخًبا.

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.



٥٦

تجهيزات أخرى

اختيار وضع القيادة

يوفر اختيار وضع القيادة تحكًم متكاماًل بأنظمة متعددة، ما يعّزز متعة القيادة عرب السمح للسائق بتحديد الوضع 

األنسب للحالة الراهنة وأسلوب القيادة املفضل لديه. وبالنسبة للموديالت املزودة بنظام التعليق التكيفي القابل 

 ،+Sport S والريايض ، Sport S ميكن للسائقني االختيار ما بني الوضع العادي، والبيئي، والريايض ،)AVS( للتعديل

والوضع املخصص الذي يسمح للسائق بتخصيص إعداداته املفضلة ملجموعة نقل الحركة ونظام التعليق التكيفي 

القابل للتعديل )AVS( والتوجيه املعّزز كهربائًيا )EPS( وتكييف الهواء.

الشحن الالسليك

تسمح هذه امليزة بالشحن الالسليك للهواتف الذكية واألجهزة اإللكرتونية املتوافقة مع خاصية Qi، وذلك يف منتهى 

البساطة عن طريق وضعها عىل سطح الشاحن.

لكـزس NXتجهـيزات أخـرى 



٥٧

تجهيزات سالمة أخرى

)PKSB( فرامل دعم ركن السيارة

تساعد فرامل دعم ركن السيارة )للتعامل مع األجسام الثابتة أمام السيارة أو خلفها أو بالقرب منها( عىل تقليل الرضر الذي قد ينجم يف حال 

اصطدام السيارة بجسم قريب منها كنتيجة لضغط دواسة الوقود بالخطأ. ويف السيارات املّزودة مبنظومة الركن املتقّدم )Advanced Park( مع 

الركن عن بعد )Remote Park( ، تم توسيع نطاق الكشف عن األجسام الثابتة بحيث يشمل محيط السيارة بالكامل، مبا يف ذلك الجوانب. وال تقترص 

مراقبة النظام للمنطقة املحيطة بالسيارة فقط عىل تأدية مناوريت الركن املتقّدم مع الركن عن بعد، ولكن أيًضا عند الوقوف عىل سبيل املثال عند 

الخروج من املرآب أو الرجوع للخلف، حيث ينبه السائق مبؤرشات وصفارة إذا كانت السيارة تقرتب من جسم ثابت. وللمساعدة يف تقليل الرضر 

يقوم أيًضا بتفعيل الفرامل تلقائًيا إذا واصلت السيارة االقرتاب من الجسم.

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 تزويدها مبؤرشات عىل مرآة األبواب وشاشة العرض املركزية وصفارة تنبيه. وإذا وجد النظام أن هناك احتملية 

كبرية لحدوث تصادم مع مركبة عابرة تقرتب من الخلف، فإنه يقوم تلقائًيا بتفعيل الفرامل لتقليل اإلصابة أو الرضر.

ينبه نظام فرامل دعم ركن السيارة )بالنسبة للمشاة الذين يقرتبون من الخلف( السائق يف حال اقرتاب مشاة من الخلف عند الرجوع للوراء بهدف 

الخروج من موقع ركن السيارة، مع تفعيل مؤرش عىل شاشة اللمس وصفارة تنبيه. وإذا وجد النظام أن هناك احتملية كبرية لحدوث تصادم مع أحد 

املشاة، فإنه يقوم تلقائًيا بتفعيل الفرامل لتقليل اإلصابة أو الرضر.*1

وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة اإلضايف

تأيت املقاعد األمامية مزودة بوسائد هوائية بنظام تقييد الحركة اإلضايف ) Supplementary Restrain System أو SRS( تفتح عىل نحو يستجيب 

 )SRS لقوة االصطدام من مقدمة السيارة. بينم تعمل الوسادة الهوائية الخاصة عند ركبة مقعد السائق )واملزّودة أيًضا بنظام تقييد الحركة اإلضايف

عىل امتصاص قوة الصدمة وتوزيعها عىل جميع أنحاء الجسم عن طريق تقييد حركة األطراف السفلية. بينم تعمل الوسائد الهوائية الجانبية والوسائد 

الهوائية الستائرية )املزّودة جميعها بنظام تقييد الحركة اإلضايف SRS( عىل حمية الركاب يف حالة االصطدام الجانبي.*2

* 1 ال تتوفر ميزة اكتشاف السيارات واملشاة من الخلف عند السري إىل الوراء يف بعض األسواق. يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيل للحصول عىل التفاصيل.
* 2 الوسائد الهوائية املزّودة بنظام تقييد الحركة اإلضايف )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 األكياس 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 تقييد الحركة اإلضايف )SRS( وهي مفتوحة ألغراض التوضيح فقط )الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية ُتفتح فقط عىل الجانب الذي تعّرض للتصادم يف حالة وقوع 

حادث فعيل(. للحصول عىل تفاصيل حول هذه امليزات وغريها من ميزات السالمة الهامة، احرص عىل قراءة دليل املالك بعناية.

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.



٥٨

تقليل النقاط العمياء وتحسني مجال الرؤية

شاشة الرؤية البانورامية

تجمع شاشة الرؤية البانورامية بني مقاطع فيديو من الكامريات املثبتة يف مقدمة السيارة وجوانبها ومؤخرتها لعرض صورة تقّدم مشهًدا شاماًل للمركبة، ما يساعد السائق 

عىل اكتشاف املناطق املحيطة بالسيارة، والتي ال ميكن رؤيتها من مقعد القيادة يف الحالة العادية.

توفر الشاشة ثالثة أوضاع عرض: الرؤية الشّفافة التي تتيح مشهًدا يبدو وكأنه من خالل هيكل السيارة واملقاعد كم لو أنها شفافة؛ ورؤية البعد الجانبي التي ترصد 

جوانب السيارة للحصول عىل بعد آمن؛ ورؤية املنعطفات التي تساعد عىل تجنب االصطدام بالعقبات عىل الطرق الضيقة.

تشتمل خصائص النظام املحّسنة عىل دعم األوامر الصوتية. كم أنه يوفر املساعدة عند ركن السيارة والقيادة يف أماكن ضيقة من خالل عرض صور »تحت األرضية« ُتظهر 

الطريق أسفل السيارة وحول اإلطارات عندما تكون الرؤية البانورامية أو العرض الجانبي أو عرض املنعطفات نشطة، وخاصية العرض الشفاف السفلية قيد التشغيل. * 1

الرؤية البانورامية ورؤية االنعطافالرؤية البانورامية ورؤية الخلوص الجانبي

لكـزس NXتجهـيزات أخـرى 
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املرآة الرقمية للرؤية الخلفية

عند التبديل من وضع املرآة البرصي إىل وضع مرآة الرؤية الخلفية الرقمية، تعرض املرآة صوًرا يف الوقت الفعيل من الكامريا االحتياطية لتوفري 

مجال رؤية أوسع دون إظهار العوائق مثل مساند الرأس أو رؤوس الركاب، ما يساعد عىل التحقق من السالمة خلف السيارة. تتميز الصور 

عالية الدقة بألوانها الطبيعية وتوفر أيًضا رؤية واضحة يف الليل. * 2

وضع املرآة الرقمية للرؤية الخلفية

* 1 املساحة التي ميكن أن تظهرها الكامريات محدودة. احرص عىل التحّقق من محيطك ببرصك قبل املتابعة. إذا تم تشغيل وظيفة الرؤية السفلية يف شاشة العرض املركزية، فسوف تظهر تلقائًيا فور بدء السيارة يف التحرك عندما تكون شاشة 
الرؤية البانورامية نشطة.

* 2 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 هكذا حاالت قم بتبديل املرآة إىل الوضع البرصي قبل القيادة. ويف املناطق التي يكون فيها محيط السيارة مظلًم، تعمل خاصية معالجة اإلشارات 

الرقمية عىل تحسني السطوع لتعزيز الرؤية، وقد تتسبب أيًضا يف وميض شاشة العرض الرقمية.

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.



٦٠

ألوان الهيكل الخارجي

White Nova Glass Flake <083< - أبيض

)F SPORT نسخة( 

أسود - >212>

Terrane Khaki Mica Metallic <6X4< - خايك معدين

Sonic Quartz <085< - كوارتز

Graphite Black Glass Flake <223< -أسود ملّاع

  Heat Blue Contrast Layering <8X1< -أزرق داكن

)F SPORT نسخة(

Sonic Titanium <1J7< - تيتانيوم

Madder Red <3T2< -أحمر

Celestial Blue Glass Flake <8Y6< - أزرق فاتح

Sonic Chrome <1L1< - كروم

برتقايل ناري مائل إىل البني

Blazing Carnelian Contrast Layering <4Y1< -



٦١

العجالت

عجالت أملنيوم بقياس 18 بوصة )لون رمادي داكن 

)F SPORT معدين، نسخة

عجالت أملنيوم بقياس 20 بوصة

)F SPORT أسود، نسخة(

عجالت أملنيوم بقياس 20 بوصة )لون رمادي معدين 

)F SPORT داكن- ريايض، نسخة

عجالت أملنيوم بقياس 20 بوصة 

)F SPORT أسود معدين قوي اللمعة، نسخة(

عجالت أملنيوم بقياس 20 بوصة )لون رمادي معدين 

)F SPORT داكن عايل التأثري، نسخة
عجالت أملنيوم بقياس 20 بوصة

)F SPORT لون معدين برمييوم عايل التأثري، نسخة( 

برتقايل ناري مائل إىل البني

Blazing Carnelian Contrast Layering <4Y1< -

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.



Black & Rich CreamHazelBlackDark Rose

Flare RedWhiteBlack

٦٢

األلوان الداخلية

أسود وكرميي غني

)F SPORT (أحمر فاقع )نسخةF SPORT (أبيض )نسخةF SPORT أسود  )نسخة

وردي داكنأسودعسيل



Ash )Open Pore Finish/Sumi Black(3D Cutting Black

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:

Micro Dot Piano BlackDark Spin Aluminum )F SPORT(

٦٣

اللمسات الداخلية

)Sumi أسود /Open Pore تشطيب( 3رماديD Cutting أسودMicro Dot Piano -أسود)F SPORT نسخة( Dark Spin أملنيوم

جلد أصيل

 Open رمادي )تشطيب
)Sumi أسود / Pore

مواد/ملسات املقاعد

جلد صناعي

3D Cutting أسود

جلد L-fineskin وجلد مرّكب

Micro Dot Piano -أسود

)F SPORT جلد أصيل)باقة

Dark Spin أملنيوم

)F SPORT جلد صناعي)باقة

األلوان الداخلية

أسود وكرميي غني
أسود

وردي داكن
عسيل

أحمر فاقع
أبيض
أسود

تركيبة متوفرة.

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.



٦٤

>NX450h+/NX350h/NX350/NX250< أهم املزايا

القسم الخارجي

- لوح زجاجي أمامي أخرض؛ ميتص األشعة تحت الحمراء )IR( واألشعة فوق البنفسجية  

)UV(

)UV( زجاج نافذة البابني األماميني؛ ميتص األشعة فوق البنفسجية -

- زجاج نوافذ البابني الخلفيني، وباب صندوق األمتعة، ونافذة الربع الخلفي: ميتص األشعة 

)UV( فوق البنفسجية

- السقف القمري؛ قابل لإلمالة/االنزالق، تغيري الوضع بضغطة زر واحدة مع منظومة ملنع 

االنغالق

- السقف البانورامي؛ تظليل عايل الفعالية، وضع يعمل بضغطة زر واحدة مع منظومة ملنع 

االنغالق

- مرايا األبواب؛ مصباح انعطاف جانبي بالصّممات الثنائية الباعثة للضوء LED، ميزة الطي 

التلقايئ، مرتبطة برتس القيادة العكسية، حقل رؤية واسع النطاق

- مقابض األبواب؛ إنارة عند منطقة القدمني

- مصّدات أمامية وخلفية حرصية، شاسيه شبكية التصميم، مسارات سقفية، شعار لكزس عىل 

)F SPORT املصّدة األمامية واملصّدات املقّوسة وعجالت األملنيوم )باقة

)EMT( إطار الحركة طويل األمد -

القسم الداخيل

- عّدادات برصية

 Thin( شاشة ملّونة لعرض املعلومات من قياس 4.2 بوصة مزّودة مبحّول رقيق الغشاء -

)Film Transistor

- شاشة ملّونة مدمجة يف اللوح الزجاجي األمامي؛ مزّودة بخاصية تتبع مكان ملس السائق 

لعجلة القيادة

- صندوق اللوحة املركزية

- مرايا ومصابيح لالستخدام الشخيص داخل السيارة )املقعدان األماميان(

- حامالت أكواب )املقعدان األماميان واملقعدان الخلفيان عىل جانبي السيارة(

- جيوب لألبواب )األبواب األمامية والخلفية(؛ حامالت قوارير

- شحن السليك

)Lexus Climate Concierge( نظام التحكم باملناخ -

- منظومة أوتوماتيكية لتكييف الهواء؛ مفاتيح منفصلة للتحّكم بدرجات الحرارة يف املقعدين 

األماميني، فلرت لتنظيف الهواء مزّود بخاصية إزالة امللوثات والروائح.

- مساحة األمتعة؛ لوح تغطية ثاليث الوضعيات؛ غطاء أمتعة قابل للطي

- مقاعد أمامية حرصية، حواف أبواب ناعمة امللمس، عجلة قيادة، ذراع نقل الرسعة، 

)F SPORT العدادات، دّواسات من األملنيوم، وصفائح معدنية أسفل األبواب )باقة

 التشغيل

- نظام الركن املتقّدم؛ التحّكم عن بعد

- تعديل امليالن إلكرونًيا وعمود التوجيه التيليسكويب؛ خاصية الذهاب/اإلياب األوتوماتيكية

- مفاتيح للتحّكم عىل عجلة القيادة

<Hybrid Sequential Shift Matic <NX350h نظام -

- اختيار وضعية القيادة

- مفاتيح لحفظ وضعيات الجلوس )املقعدان األماميان(؛ ثالث وضعيات

e-latch مقابض داخلية وخارجية لألبواب؛ منظومة املزالج اإللكرتوين -

- مفتاح رقمي

- نظام ذيك للدخول والتشغيل

- مفتاح عىل شكل بطاقة

- شاشة للعرض البانورامي

- شاشة لكزس للمساعدة يف ركن السيارة، مجال رؤية خلفي واسع النطاق

- مستشعر لكزس للمساعدة يف الركن

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

املالحة واملنظومة الصوتية

- نظام لكزس للمالحة

- شاشة لنظام لكزس الصويت بقياس 14 بوصة )أو 9.8 بوصة(

- شاشة عرض متعدد )Electro Multi-Vision( بقياس 14 بوصة؛ تدعم Apple CarPlay و

Android Auto

- نظام NX برمييوم الصويت من لكزس؛ راديو AM/FM؛ 10 مكربات صوت

)أو 8 مكربات(،  تشغيل امللفات الصوتية من امتداد MP3 وWMA، معالج رقمي لإلشارة 

)DSP(، معّدل صوت أوتوماتييك.

-  نظام مارك ليفنسون برمييوم الصويت؛ راديو AM/FM؛ 17 مكرب صوت، تشغيل امللفات 

الصوتية من امتداد MP3 وWMA، معالج رقمي لإلشارة )DSP(، معّدل صوت أوتوماتييك 

)Quantum Logic Surround (QLS ونظام ،Clari-Fi خاصية ،)ASL(

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

مع مشّغل ملفات صوتية-فيديو

mini-jack اثنان/ مأخذ USB مأخذا  -

املقاعد

- مقعدان أماميان قابالن للتعديل إلكرتونًيا بـ8 خيارات

-  دعم قابل للتعديل إلكرتونًيا ملنطقة أسفل الظهر )مقعد السائق(

- مقاعد مهّواة )املقعدان األماميان(

- ميزة الطي اإللكرتوين عايل الكفاءة يف املقاعد الخلفية

 األمان

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

بالسيارة عند القيادة عىل الطرقات عالية الرسعة، نظام املساعدة يف تعقب املسارات )LTA(، نظام 

التنبيه عند مغادرة املسار )LDA(، نظام التنبيه عند تغيري املسار )LCA(، نظام املساعدة يف اإلشارات 

الطرقية )RSA(، خاصية الحد من الرسعة، مصابيح أمامية عالية أوتوماتيكية )AHB(، نظام املصابيح 

>)PDA( نظام التوقف الطارئ، نظام املساعدة االستباقية يف القيادة ،)AHS( العالية التكّيفي

- منظومة املساعدة يف الخروج اآلمن )Safe Exit Assist- SEA( مع التحّكم بفتح الباب

- نظام مراقبة النقاط العمياء

)PKSB( فرامل دعم ركن السيارة -

)PKSA( التنبيه عند ركن السيارة -

- منظومة التحّكم عند تشغيل السيارة وقيادتها

)TRC( نظام التحّكم بالجر -

)VSC( نظام التحّكم بثبات السيارة  -

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

- نظام املساعدة يف الفرملة

- نظام املساعدة عند االنطالق عىل منحدر صاعد

- أضواء أمامية مكونة من ثالث مصابيح LED ثنائية الشعاع )Bi-Beam(؛ نظام تعديل تلقايئ

- مصابيح LED أمامية ثنائية الشعاع )Bi-Beam(؛ نظام تعديل تلقايئ

LED مصابيح انعطاف -

LED مصباح نهاري  -

- مصابيح ضباب LED أمامية وخلفية

- مرايا أوتوماتيكية مضاّدة للتوّهج )مرايا داخلية وخارجية(

- مرآة رقمية للرؤية الخلفية

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

- وسادة هوائية ثنائية املراحل مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS(/وسادة هوائية أحادية املرحلة 

مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( يف مقعد الراكب األمامي

)SRS( وسادة هوائية عند الركبة  يف مقعد السائق مزّودة بنظام التقييد اإلضايف -

- وسائد هوائية جانبية مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS( يف املقعدين األماميني

- وسادة هوائية أمامية مركزية )املقاعد األمامية(

- وسائد هوائية ستائرية مزّودة بنظام التقييد اإلضايف )SRS(- نوافذ البابني األماميني والخلفيني

)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(

-  نقاط لتثبيت مقاعد األطفال املتوافقة مع معايري ISOFIX )املقاعد الخلفية الجانبية(

- نقاط علوية لتثبيت مقاعد األطفال مزّودة بنظام تأمني الطفل )CRS( )املقاعد الخلفية الجانبية(

- منظومة أمنية؛ جهاز إنذار، نظام منع الحركة

)AL-TPWS( نظام أوتوماتييك لتحديد املوقع تلقائًيا والتحذير عند انخفاض الضغط يف العجالت  -

مالحظة: يرجى الرجوع إىل الوكيل املحيّل لالستفسار عن املزايا والخصائص املتوفرة.
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مواصفات >NX450h+/NX350h/NX350/NX250< لقاّرة أمريكا الشملية

األبعاد والوزن

الطول اإلجميل: 4660 مم

العرض اإلجميل:1865 مم

االرتفاع اإلجميل: 1670 مم *1، 1660 مم *2 

قاعدة العجالت:  2690مم

مداس اإلطارات:

األمام:1605 مم

الخلف: 1625 مم

وزن العتالت 

  <NX450h+< 1990 كغ

<NX350h< 1800 كغ

<NX350< 1760 كغ

<NX250 4WD< 1680 كغ

<NX250 2WD< 1620 كغ

الوزن اإلجميل للسيارة:

 <NX450h+< 2540 كغ

<NX350h< 2380 كغ

<NX350< 2370 كغ

<NX250 4WD< 2265 كغ

<NX250 2WD< 2205 كغ

الشاسيه

التعليق:

نوع دعامات ماك فريسون )األمام(/

موديل املقص املزدوج )الخلف(، نوابض لولبية، ممتصات صدمات مملوءة بالغاز، قضيب 

موازنة

نظام التوجيه:

الرتس والرف املسّنن

)Electric Power Steering( نظام توجيه كهربايئ

الفرامل:

األمام

أقراص مهّواة بقطر 328 مم

الخلف

أقراص مهّواة بقطر 317 مم 

نصف القطر األدىن للدوران )اإلطارات(: 5.8 م

سعة خزان الوقود:  55 لرت

 60R18/50R20 ، 235/235 :اإلطارات

  >NX450h+< املحّرك

النوع:  2.5 لرت، 4 أسطوانات، مضّمن، ثنايئ الحجرة، 16 صّمم، وقود خايل من الرصاص 

)A25A-FXS(

إزاحة املكابس: 2487 سم مكعب

)EEC net( الخرج األقىص: 135 كيلو واط/ 6000 دورة يف الدقيقة

)EEC net( عزم الدوران األقىص: 229  نيوتن مرت/3600-3700 دورة يف الدقيقة

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

>NX350h< محّرك

A25A-( النوع:  2.5 لرت، 4 أسطوانات، مضّمن، ثنايئ الحجرة، 16 صّمم، خايل من الرصاص
)FXS

إزاحة املكابس:  2487 سم مكعب

)EEC net( الخرج األقىص: 141 كيلو واط/ 6000 دورة يف الدقيقة

)EEC net( عزم الدوران األقىص: 243 نيوتن مرت/ 4300-4500 دورة يف الدقيقة

Superior نسخة ،)D-4S( نظام الوقود: محّرك بنزين رباعي األشواط مبارش الحقن

>NX350h< محّرك

النوع: 2.4 لرت، 4 أسطوانات، مضّمن، ثنايئ الحجرة، 16 صّمم، شاحن توربيني، خايل من 

)T24A-FTS( الرصاص

إزاحة املكابس: 2393 سم مكعب

)EEC net( الخرج األقىص:205 كيلو واط/ 6000 دورة يف الدقيقة

)EEC net( عزم الدوران األقىص: 430 نيوتن مرت/1700-3600 دورة يف الدقيقة

نظام الوقود: محّرك بنزين رباعي األشواط بحقن مبارش )D-4ST(، نسخة Superior مع 

توربو

 >NX250< محّرك

النوع: 2.5 لرت، 4 أسطوانات، مضّمن، ثنايئ الحجرة، 16 صّمم، وقود خايل من الرصاص 

)A25A-FKS(

إزاحة املكابس:  2487 سم مكعب

)EEC net( الخرج األقىص: 151 كيلو واط/ 6600 دورة يف الدقيقة

)EEC net( عزم الدوران األقىص: 249 نيوتن مرت/ 5000 دورة يف الدقيقة

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

>NX450h+/NX350h< محّركان كهربائيان

املحّرك الكهربايئ األمامي:

النوع: محّرك مغناطييس دائم

الخرج األقىص: 134 كيلو واط 

عزم الدوران األقىص: 270 نيوتن مرت

املحّرك الكهربايئ الخلفي: 

النوع: محّرك مغناطييس دائم. الخرج األقىص: 40 كيلو واط

عزم الدوران األقىص: 121 نيوتن مرت

<NX350h< كيلو واط NX450h+<، 179< الخرج اإلجميل للنظام *3: 227 كيلو واط

>NX450h+/NX350h< البطارية

النوع:  بطارية ليثيوم إيون

 <NX350h< فولت NX450h+<, ، 259< الجهد االسمي: 335 فولت

 <NX450h+<، 70 <NX350h< 96  :عدد خاليا البطارية

50R20/235 1 عجالت*
60R18/235 2  عجالت*

*3 الخرج اإلجميل للنظام من محّرك االحرتاق الداخيل واملحّركني الكهربائيني )باستخدام 

البطارية(، بناء عىل عمليات قياس تم تنفيذها من قبل طاقم لكزس.

-  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. كم أن تفاصيل 

هذه املزايا والخصائص تعترب عرضة للتغيري مبا يتناسب مع الظروف واملتطلبات املحلية.

يرجى الرجوع إىل الوكيل للمحيل 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.


