
 

 

 

 

ACCESORII



02 | LX Accesorii LX Accesorii | 03  

 
 

JANTE  
 

 

Jantele și accesoriile pentru acestea adaugă o notă rafinată mașinii tale - Lexus LX, în timp 
ce accesoriile pentru roți adaugă un plus de confort și siguranță când te afli la volan.

          JANTE                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
  

JANTE 20’’  JANTE 18’’  

42611-60D00 
Culoare – argintie 

 
PW457-60001-ZF 
Culoare – argintie  

PW457-60001-ZB 
Culoare – neagră 

 

Jante din aliaj cu design original, ușoare și rezistente, fabricate din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. 

 
 

 
    

SENZORI DE 
MONITORIZARE A 
PRESIUNII ÎN ANVELOPE  

42607-48020-VK 

Sistemul detectează scăderea 
presiunii la una sau mai multe 
anvelope și avertizează șoferul prin 
intermediul unui indicator. 

KIT DE REPARARE A 
ANVELOPELOR            

42606-F4903 

Dacă întâmpini probleme pe traseu, 
utilizează kit-ul de reparații Lexus 
pentru reparații rapide. Atenție: 
pentru o reparație completă, 
contactează cel mai apropiat dealer 
Lexus. 

PIULIȚE SECRETE PENTRU 
ROȚI, SET  

PW456-00004 

Piulițele secrete pentru roți reprezintă o 
protecție verificată pentru jante. Este 
suficient să înlocuiți o singură piuliță 
obișnuită de la fiecare roată pentru a 
proteja roțile împotriva furtului. 

PROTECȚIE JANTE PROTECT  

 
08873-80010 

Datorită proprietăților sale de 
respingere a murdăriei, învelișul 
inovator al jantelor le face să arate 
impecabil în orice vreme. 
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STILIZAREA ȘI PROTECȚIA CAROSERIEI 
 

 

Accesoriile de protecție special selectate pentru caroserie îți vor proteja mașina Lexus LX 
de diferite influențe externe în timpul funcționării active și vor reda stilului mașinii un accent 
mai expresiv. 

  STILIZARE ȘI PROTECȚIE  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

DEFLECTOARE GEAMURI LATERALE  

PW162-60003 

DEFLECTOR TRAPĂ  

PZ451-Q0531-ZA 

DEFLECTOR CAPOTĂ   

PW4216-0002 

 
Copiind liniile caroseriei mașinii, deflectoarele deviază curenții de aer din sens opus, ceea ce face călătoria 
cu geamurile și trapa deschise mult mai conformabilă. 

Deflectorul protejează capota și parbrizul mașinii 
tale de zgârieturi minore și așchii în timpul 
deplasării. 

 
 

   
 

   

FOLIE DE PROTECȚIE SUB MÂNERELE 
PORTIERELOR  

PZ438-00182-00 – 2 buc. 

Folia din material transparent și durabil va proteja 
suprafața de sub mânere de zgârieturi și deteriorări 
minore. 

SET DE GRILE  

 
RW4NP-60110 (cu excepția configurării Superior) 

Protejează radiatorul mașinii tale de pietre mici și 
insecte în timpul exploatării. 

PROTECȚIE CAROSERIE PROTECT  

 
PZ41A-BP001-80 

Stratul unic menține strălucirea impecabilă a Lexus 
LX pentru o lungă perioadă de timp, creând un strat 
protector durabil pe suprafața caroseriei. 
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PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ 
 

 

Condițiile de drum dificile și nefavorabile nu te vor împiedica să utilizezi toate capabilitățile 
crossover-ului datorită elementelor de protecție suplimentare care îi vor proteja 
componentele și agregatele de influențe ale mediului. 

  PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROTECȚIE CARTER  

PZ4AL-03003-00 – oțel 
PZ4AL-03004-00 – aluminiu 

PROTECȚIE CUTIE DE VITEZE  

PZ4AL-03005-00 – oțel 
PZ4AL-01276-00 – aluminiu 

Scutul metalic protejează în mod fiabil componentele și agregatele mașinii situate dedesubt de impacturi și contacte cu denivelările suprafeței drumului, pietre, 
gheață și alte obiecte. Conceput pentru a se potrivi cu caracteristicile de design ale lui Lexus LX, protecția este disponibilă în aluminiu ușor și oțel armat. 

 

 
  

SET DE APĂRĂTORI ALE PASAJULUI ROȚILOR CU IZOLARE FONICĂ   

NLS29-25000 

Setul de apărători ale pasajului roților cu un strat suplimentar de material de izolare fonică permite minimizarea 
în habitaclu a nivelului de zgomot care vine de la anvelope și de la nisipul și pietrele care zboară de sub roți. 

PROTECȚIE REZERVOR DE COMBUSTIBIL  

PZ4AL-03007-00 – oțel 
PZ4AL-03008-00 – aluminiu 
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LA DRUM LUNG CU CONFORT 
 

 

Dotează-ți mașina Lexus LX cu accesorii practice și elegante în funcție de preferințele 
personale. Aceste elemente se vor potrivi perfect cu interiorul și vor face mașina mai 
confortabilă și plăcută în exploatare. 

  CONFORT ȘI SIGURANȚĂ LA DRUM  

 
 

CAMERĂ DE BORD  

RW6DA-00010 

Camera de bord cu instalație fixă ascunsă antifurt se distinge prin performanță 
ridicată de înregistrare video și se îmbină armonios cu interiorul mașinii. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

  

SETUL AUTOMOBILISTULUI LEXUS  

RW0EN-00034 

Geantă premium, extinctor, vestă reflectorizantă cu sigla Lexus, cablu de remorcare 
7 tone (cârlige întărite), mănuși de protecție, trusă de prim ajutor, triunghi de 
avertizare. 

SCRUMIERĂ  

74102-02140 

se instalează în suportul de pahare central. Mecanismul special al capacului 
protejează interiorul mașinii de scrum și mirosul de tutun. 
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COVORAȘE PENTRU HABITACLU ȘI PORTBAGAJ 
 

 

Protejează-ți podeaua habitaclului de murdărie și uzură, păstrând în același timp un 
stil impecabil. Covorașele sunt fabricare din diverse materiale și sunt disponibile în mai 
multe culori. 

  COVORAȘE PENTRU HABITACLU ȘI PORTBAGAJ  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

COVORAȘE TEXTILE BEJ  

 
PZ49C-Q2353-DN – 5 locuri  
PZ49C-Q2354-DN – 7 locuri   

SET DE COVORAȘE DIN MATERIAL TEXTIL 
PENTRU HABITACLU  
 
PZ49C-Q2353-DG – 5 locuri  
PZ49C-Q2354-DG – 7 locuri   

SET DE COVORAȘE DIN CAUCIUC PENTRU 
HABITACLU, CULOAREA NEAGRĂ  
 
PZ49K-Q2357-RJ 

Covorașele textile elegante, practice și durabile oferă rafinament interiorului indiferent de vremea de afară și se 
curăță ușor de murdărie. 

 

  

PZ4N1-Q0350-RJ 
(fără fotografie) 

 
 

SET DE COVORAȘE DIN CAUCIUC PENTRU 
HABITACLU, CULOAREA BEJ  
PZ49K-Q2356-RJ 
(fără fotografie) 

 
Sunt esențiale pentru protejarea habitaclului de 
murdărie și apă pe vreme rea. 

 
 

COVORAȘ PENTRU PORTBAGAJ, CULOAREA 

BEJ  
KFMTN-Q0300-RN – 5 locuri   
KFMTN-P4757-BG – 7 locuri   
(fără fotografie) 

 
 

COVORAȘ ALL-SEASONS PENTRU 
PORTBAGAJ, CU BORDURĂ ÎNALTĂ  
RW2TN6-0310-C0 – 5 locuri  
RW2TN6-0320-C0 – 7 locuri   

 
 

 

COVORAȘ ALL-SEASONS PENTRU 
PORTBAGAJ, CU BORDURĂ ÎNALTĂ  
 
PW241-60000 
Covorașul protejează podeaua portbagajului de 
murdărie și scurgeri în timpul transportării lucrurilor și 
este ușor de curățat în caz de murdărire. 

 
 

COVORAȘ DE PROTECȚIE PENTRU BARA DE 
PROTECȚIE 

 

 
RW2TN-00000-M2 
Protejează bara de protecție împotriva deteriorării 
în timpul încărcării/descărcării bagajelor. 

 
 

 

SET DE COVORAȘ PENTRU PORTBAGAJ ȘI 
COVORAȘ PENTRU AL 3-LEA RÂND, 7 
LOCURI  

RW2TN-60320-C0  
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TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA BAGAJELOR 
 

 

Lexus LX este gata să-ți susțină stilul de viață activ cu o varietate de accesorii care permit 
să transporți în mod convenabil și în siguranță lucruri de dimensiuni nestandardizate, 
echipamente sportive sau chiar și câinele. 

  TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA BAGAJELOR  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

RULOU PENTRU PORTBAGAJ, BEJ   
 
08254-60810 

RULOU PENTRU PORTBAGAJ, NEGRU  
 
08254-60800 

Ruloul pentru portbagaj va reda portbagajului un aspect îngrijit și va spori siguranța, ascunzând conținutul portbagajului de privirile indiscrete. 

 
 

 
    

PLASĂ VERTICALĂ  
 
 
PZ472-Q0341-ZA 

Este indispensabilă atunci când 
transporți obiecte mici și/sau fragile. 
Plasa este atașată de cârlige speciale 
aflate deja în portbagajul mașinii. 

CÂRLIG DE REMORCARE 
DETAȘABIL  
 
PW960-60000 

Conceput special pentru Lexus LX, 
cârligul de remorcare oferă o cuplare 
sigură la remorca tractată. 

CABLAJ LA CÂRLIGUL DE 
REMORCARE 7P                        

PW5D0-60000  

Setul de cablaj original pentru cârligul 
de remorcare permite conectarea  
sigură a remorcii la rețeaua de bord a 
mașinii. 

GEANTĂ DE DEPOZITARE  
 
 
PW241-00001 

Geanta funcțională cu o capacitate de 
până la 10 kg. 



14 | LX Accesorii LX Accesorii | 15  

 
 

SISTEME DE SECURITATE 
 

 

Fii pregătit pentru situațiile neprevăzute care pot apărea pe traseu, sporește comoditatea 
manevrabilității și oferă mașinii Lexus LX o protecție sporită împotriva furtului, cu ajutorul 
echipamentelor suplimentare pentru confortul și siguranța personală. 

  SISTEME DE SECURITATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPOZITIV DE IMOBILIZARE PandECT IS-577BTR 

RW6AP-IS577-R1 

Dispozitivul de imobilizare PanDECT IS-577BTR – mijloc eficient pentru a 
preveni furtul și capturarea forțată a mașinii. 
• Pentru a controla dispozitivul de imobilizare nu este necesară nici o acțiune, 

doar apropie-te de mașină cu o etichetă radio. 
• Dimensiunile miniaturale și designul rezistent la praf și umiditate al unității 

dispozitivului de imobilizare și al releului radio îți permit să plasezi setul 
aproape oriunde în mașină, crescând astfel proprietățile antifurt. 

PREZENȚA ETICHETEI ANTIFURT 
Este folosită ca identificator al proprietarului. Doar atunci când aceasta este 
prezentă, este posibilă dezactivarea blocării motorului. 

APLICAȚIE MOBILĂ 
Aplicație mobilă service Bluetooth (setarea parametrilor, gestionarea modului 
de întreținere tehnică). 

 

 
 

INTERFAȚĂ BLUETOOTH ÎNCORPORATĂ 
Tehnologie wireless pentru conexiunea cu smartphone-ul proprietarului și 
accesoriile fabricate de Pandora (etichetă radio, releu radio, modul radio 
compartiment motor). 

ALGORITM DE CRIPTARE CONVERSAȚIONALĂ 
Protecție sigură împotriva piratajului intelectual (electronic). 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ 
Baza de elemente moderne și algoritmii inteligenți asigură un consum redus 
de energie. 
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  SISTEME DE SECURITATE    SISTEME DE SECURITATE  

 
 

ALARMA STARLINE M96 XL  

STEST-M96XL-01 

Complex inteligent de securitate și telematică cu mai multe linii de autorizare; 
blocarea motorului atunci când se încearcă deplasarea mașinii fără un semnal de 
confirmare de la etichetă; senzor 3D de șoc și înclinare; pornire automată inteligentă 
a motorului; control audio habitaclu; monitorizare gratuită și diagnosticare auto 
online. Reducere la solicitarea asigurării CASCO pentru riscul de „furt/răpire”1  până 
la 50%. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

SISTEMUL DE SECURITATE PandECT X-3150 

RW6AP-X3150-00 

BRELOC CU DOUĂ FEȚE  
Dispozitiv de control și monitorizare a stării 
vehiculului de la distanță. 

PREZENȚA ETICHETEI ANTIFURT 
Este folosită ca identificator al proprietarului: 
numai atunci când este prezentă, este posibilă 
dezactivarea blocării motorului. 

INTERFAȚĂ GSM 
Extinde zona de control al sistemului și de 
notificare a evenimentelor alarmante și de service 
legate de mașină în zona de acoperire a rețelelor 
mobile; asigură o conexiune sigură permanentă a 
mașinii cu serviciul Internet; notificare vocală și 
SMS rapidă; control simplu de pe telefon. 

 
SERVICIU INTERNET ȘI APLICAȚIE MOBILĂ 
O modalitate modernă de control folosind aplicații 
mobile (setarea parametrilor sistemului și 
conducerea mașinii) și serviciului Internet 
(vizualizarea istoricului evenimentelor care au 
avut loc cu mașina). 

 

 
 

 
 

 
 

 
POZIȚIONARE LBS 
Determinarea locației mașinii pe stațiile de bază ale 
rețelei mobile. 

PORNIREA INTELIGENTĂ A MOTORULUI 
Pornirea de la distanță și pornirea automată a 
motorului cu control sigur al stării mașinii. 

CONTROLORUL/BYPASS-UL DISPOZITIVULUI 
DE IMOBILIZARE 
Sistemul permite implementarea unui controlor/ 
bypass fără cheie a dispozitivului de imobilizare 
standard pentru pornirea de la distanță și 
automată a motorului. 

 
CONTROLUL ÎNCĂLZITORULUI PRE-PORNIRE 
Algoritmi flexibili de control pentru încălzitorul pre-
pornire standard și suplimentar. 

 
INTERFAȚĂ RFM MULTICANAL LA 868 
MHZ 
Oferă o conexiune sigură între chei și sistem: 
monitorizare constantă a conexiunii, livrarea la 
timp a alertelor, control confortabil și eficient. 

 

 
 

 
 

 
 

 
INTERFAȚĂ BLUETOOTH ÎNCORPORATĂ 
Tehnologia wireless asigură conexiunea cu 
smartphone-ul proprietarului și cu accesoriile 
fabricate de Pandora (breloc-etichetă, etichetă 
radio, releu radio, receptor GPS/GLONASS etc.). 

ALGORITM DE CRIPTARE 
CONVERSAȚIONALĂ 
Protecție sigură împotriva piratajului intelectual 
(electronic). 

PORT USB ÎNCORPORAT 
Permite conectarea sistemului la computer pentru 
actualizări de software și setări ale parametrilor. 

COMPATIBILITATE CU PANDORA ALARM 
STUDIO 
Configurare rapidă, folosind un computer 
personal. 

 

INTERFEȚE DIGITALE 2XCAN/LIN/IMMO-
KEY 
Cea mai organică implementare a funcțiilor 
antifurt la mașinile moderne, instalare corectă cu 
intervenție minimă în cablajul mașinii. 

ALARMA STARLINE B96 2CAN+LIN GSM-GPS  

STEST-B96GG-01 

Complex de securitate și telematică inteligent și sigur: autorizare de 
încredere cu ajutorul etichetei Bluetooth Smart, de la un smartphone pe 
bază de iOS și Android sau un breloc StarLine pentru a permite deplasarea; 
blocare analogică și digitală sigură a motorului în cazul unei încercări de 
furt, precum și blocarea suplimentară folosind releul wireless StarLine R6 
ECO; pornirea automată a motorului în funcție de scenarii multiple și 
controlul încălzitoarelor pre-pornire; monitorizare precisă conform sateliților 
GPS + GLONASS. Sistemul este controlat de o cheie rezistentă la șocuri cu 
ecran LCD, raza de control este de până la 1,5 km și primește feedback 
până la 2 km. Instalarea sistemului de securitate B96 GSM-GPS face posibilă 
obținerea unei reduceri de până la 50% atunci când soliciți o asigurare 
CASCO împotriva riscului de „furt fără chei și acte”1. 

 

 
SISTEM ANTIFURT PRIN SATELIT OMEGa X  

RW6SC-00041 

Sistemul antifurt prin satelit îți permite să urmărești locația mașinii și să transmiți 
rapid informații despre tentativa de furt către Centrul de securitate și, de asemenea, 
oferă: mai multe niveluri de protecție a mașinii; protecție împotriva furtului cu chei 
furate; căutarea și returnarea autoturismului în caz de furt; capacitatea de a 
monitoriza mașina și de a controla sistemul printr-o aplicație mobilă. Instalarea 
sistemului antifurt prin satelit Omega X face posibilă obținerea unei reduceri 
semnificative atunci când soliciți o asigurare CASCO împotriva riscului de „furt fără 
chei și acte”1. 

 

 
1 Dotarea mașinii cu un dispozitiv de securitate adecvat este luată în considerare la calcularea sumei primei de asigurare în baza poliței CASCO atunci 
când se asigură un autoturism împotriva riscului de „furt fără chei și acte”: dacă este prezent un dispozitiv de securitate, costul poate fi mai mic. În 
orice caz, cuantumul final al primei de asigurare în baza poliței care acoperă riscul de „furt fără chei și acte”, este stabilit de compania de asigurări, 
ținând cont de dotarea mașinii cu dispozitiv de securitate. Pentru mai multe informații despre sistemele de securitate și condițiile de asigurare, te 

rugăm să contactezi dealerii autorizați și partenerii autorizați Lexus.
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  SISTEME DE SECURITATE    SISTEME DE SECURITATE  

 
 

SISTEM ANTIFURT PRIN SATELIT ESCORT X+  

RW6SC-00011 

Protecție și confort maxim al mașinii. Un sistem premium care oferă protecție 
maximă pentru mașină, proprietar și control deplin asupra vehiculului: protecție 
împotriva furtului și căutarea mașinii în caz de furt; protecție împotriva furtului 
cu cheie furată; protecție împotriva pornirii neautorizate a motorului; controlul 
bruiajului GSM; asistență în caz de accidente rutiere și alte situații de urgență. 
Taxa de abonament include și pachetul Premium Assistance, care include 
următoarele servicii: escorta înarmată; servicii de asistență rutieră; comandarea 
taxi-ului/„șofer treaz”; sfaturi despre returnarea mașinii de la  parcarea specială 
și altele. Instalarea sistemului antifurt prin satelit Escort X+ face posibilă 
obținerea unei reduceri semnificative atunci când soliciți o asigurare CASCO 
împotriva riscului de „furt fără chei și acte”1. 

 

 
 

ALARMA STARLINE «POBEDIT X96» 
 

STEST-PBDGG-01 

COmplex de securitate și telematică sigur cu o interfață 2CAN integrată, 
autorizarea proprietarului, folosind tehnologia Bluetooth Smart cu eticheta radio 
sau smartphone-ul, cu pornire inteligentă a motorului și monitorizare gratuită. 
Codul inteligent de control interactiv cu chei de criptare individuale garantează 
o protecție sigură împotriva tuturor cititorilor de coduri cunoscuți. Doar 
proprietarul este autorizat să conducă după ce a fost autorizat cu o etichetă 
personală sau un smartphone2 în baza tehnologiei Bluetooth Smart. Securitatea 
mașinii este controlată de un breloc standard cu autorizare suplimentară sigură 
de pe etichetă sau smartphone. Setul include un lacăt pentru capotă care va 
îngreuna accesul hoților în compartimentul motorului. Instalarea sistemului de 
securitate „Pobedit X96” face posibilă obținerea unei reduceri semnificative 
atunci când soliciți o asigurare CASCO pentru riscul de „furt fără chei și acte”1. 

 
BLOCATOR CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ 

 
 

RW9LS-60110 

Acest dispozitiv antifurt va împiedica infractorii să îți conducă vehiculul. Pentru 
a bloca/debloca maneta schimbătorului de viteze, trebuie doar să rotiți cheia. 

BLOCATOR CAPOTĂ ȘI BLOCATOR CUTIE DE VITEZE, SET DE 
BAZĂ 

 
 

 
RW9LS-60120 

Setul asigură blocarea controlului cutiei de viteze și împiedică accesul 
neautorizat în compartimentul motorului. 

 

LACĂT ELECTROMECANIC AL CUTIEI DE VITEZE  

 
RW5EB-60310 
(fără fotografie) 

 

Previne furtul mașinii prin blocarea comenzilor cutiei de viteze. Caracteristicile 
acestui lacăt sunt activarea automată a alarmei fără participarea proprietarului, 
dezactivarea alarmei, folosind o etichetă fără contact, instalarea completă 
ascunsă sub consolă, care nu dezvăluie prezența lacătului. 

 
 

SET DE BAZĂ DE LACĂTE PENTRU CUTIA DE VITEZE ȘI CAPOTĂ 

 
RW9LB-60320 

Asigură o protecție completă și eficientă a mașinii împotriva utilizării neautorizate 
prin blocarea mecanismului de schimbare a vitezelor și protejând-o împotriva 
pătrunderii în compartimentul motorului. 

BLOCATOR MECANIC AL CUTIEI DE VITEZE (APLICABIL LA 6at, 8at) 
 

 
 
 
 
 

 
1 Dpotarea mașinii cu un dispozitiv de securitate adecvat este luată în considerare la calcularea sumei primei de asigurare în baza poliței Casco atunci 

când se asigură un autoturism împotriva riscului de „furt fără chei și acte”: dacă este prezent un dispozitiv de securitate, costul poate fi mai mic. În 
orice caz, cuantumul final al primei de asigurare în baza poliței care acoperă riscul de „furt fără chei și acte”, este stabilit de compania de asigurări, 

ținând cont de dotarea mașinii cu dispozitiv de securitate. Pentru mai multe informații despre sistemele de securitate și condițiile de asigurare, vă 
rugăm să contactați dealerii autorizați și partenerii autorizați Lexus. 

2 funcția este disponibilă pe smartphone-urile iPhone cu iOS 9 și mai nouă. 

RW9LB-60310 

Materialele special selectate ale elementelor de construcție a lacătului oferă o 
rezistență sporită împotriva metodelor mecanice, chimice și termice cu acțiune 
distructivă. Cilindrul de închidere de înaltă siguranță oferă protecție împotriva 
deschiderii dispozitivului cu șperacle sau prin găurire, sucire și lovire. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Exteriorul, caracteristicile tehnice ale vehiculelor, accesoriile, produsele aferente și numerele de catalog 
ale accesoriilor și ale produselor aferente pot fi modificate fără notificare. 

Numerele de catalog pentru accesorii și produsele aferente sunt furnizate doar pentru referință și 
trebuie verificate la un dealer autorizat Lexus atunci când se plasează comanda. 
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