CT

CT

ابدأ الثورة الهادئة

start the quiet revolution

ومعت َب ًرا
ُ كن مم ّي ًزا

stand out and be counted

سيارة هايبرد متكاملة فاخرة صغيرة الحجم

َطور لكزس
ُّ  ت،قدرة الهايبرد المتكامل

 هو عبارة عن سيارة خارقة للعادة بالنسبة لسائق الغد ذيCT200h الطراز
 فهذه لكزس الجميلة ذات األبواب الخمسة التي تعمل.التفكير المستقبلي
 جن ًبا إلى جنب،المتفوق
بدفع لكزس هايبرد تحقق أداء الهايبرد المتكامل
ّ
 وكفاءةCO2 مع المستوى العالمي من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون
CT200h  (السيارة الكهربائية) تندفع سيارةEV  في وضع دفع.استهالك الوقود
بصمت شبه تام دون استخدام أي قدر من الوقود ودون انبعاث أي قدر من غازات
 وهي إذ تتم ّيز بالديناميكية.تفوقها من الناحية البيئية
ّ  وهو ما يؤكّ د،العادم
الحركية ومتعة القيادة فإن مقصورتها تحقق كل مزايا الجودة والراحة واالبتكار
.التي هي السمات البارزة للكزس

 التي ابتُ ِك َرت من أجل األشخاص الملتزمين، الصغيرة الفاخرةCT200h سيارة
بسالمة البيئة ولكنهم في الوقت ذاته ال يرغبون في التنازل عن مقاييسهم
.وتطور لكزس
 تعطي توليفة جديدة مثيرة ألداء الهايبرد المتكامل،المعيارية
ّ
 بخط سقفها،L-finesse لتطور فلسفتنا التصميمية
نموذجا
CT200 h وتمثل
ّ
ً
 وكلها مزايا تحقق تدفقً ا،المتفوق
الطويل األنيق وهيئتها العريضة وتصميمها
َّ
. وهي تبدو من كل زاوية فت ّية وجريئة وديناميكية.مثال ًيا للهواء حول السيارة
 محققة االنسجام بين، تحتضنك قمرة القيادة الرياضية براحة،وفي الداخل
.فريدا في أناقته
المتطورة لتعطيك ح ّيزًا
المقصورة الهادئة والتجهيزات
ّ
ً

FULL HYBRID LUXURY COMPACT
The CT200h is a breakthrough car for tomorrow’s forward-thinking driver.
Powered by Lexus Hybrid Drive, this beautiful 5-door Lexus delivers leadingedge Full Hybrid performance, combined with world-class CO2 emissions and
fuel efficiency. Underlining the car’s environmental leadership, in EV (Electric
Vehicle)-Drive Mode the CT200h drives almost silently, using no fuel and
emitting zero emissions. Dynamic and fun to drive, the cabin offers all the quality,
comfort and innovation that are the hallmarks
of a Lexus.

FULL HYBRID POWER, LEXUS SOPHISTICATION
Created for those with an environmental conscience, but no wish to lower their
standards, the CT200h luxury compact delivers an exciting new synthesis
of Full Hybrid performance and Lexus sophistication. With its elegantly
long roofline, wide stance and leading-edge design, which optimize air flow
around the car, the CT200h showcases the evolution of our L-finesse design
philosophy. From every angle it is young, bold and dynamic. Inside, the sports
cockpit surrounds you in a comforting embrace, harmonizing a serene cabin
with advanced equipment to create a uniquely elegant space.

إظهار ذكاء الهايبرد المتكامل

demonstrate full hybrid
intelligence

ّ
،خفض غازات العادم المنبعثة
ال مقاييسك المعيارية
lower your emissions, not
your standards

 القدرة على عدم توليد أي قدر من غازات العادم،تقنية الهايبرد المتكامل

ُرقي مم ّيز للمقصورة

 استمرينا كصانع للسيارات الفاخرة،قدمنا دفع لكزس هايبرد للعالم
ّ منذ أن
 لكن تقنية الهايبرد يمكن.في تقديم تشكيلة شاملة من سيارات الهايبرد
 هناك نوعان من، وبشكل عام.أن تختلف باختالف الشركات الصانعة للسيارات
 في طراز الهايبرد. الهايبرد الخفيف والهايبرد المتكامل: هما،سيارات الهايبرد
 في حين يقوم الموتور، يكون المح ّرك عادة هو مصدر القدرة الرئيسي،الخفيف
تطو ًرا وهو الهايبرد
 أما في النوع األكثر.الكهربائي بمساعدة المح ّرك فقط
ّ
 فإن المح ّرك الذي يعمل باالحتراق والموتورCT200h المتكامل كما في سيارة
 جميع سيارات لكزس الهايبرد تبدأ.معا دون أي مشاكل
ً الكهربائي يعمالن
أيضا قيادتها
ً  بل يمكن،باستعمال القدرة الكهربائية فقط وليس هذا فحسب
 يتم، في لكزس.EV-Drive بصمت شبه تام في وضع دفع السيارة الكهربائية
.إنتاج كل سياراتنا الهايبرد بحيث تكون من نوع الهايبرد المتكامل

الر ِقي والفخامة
 بداخلها،CT200h سيارة
ُ تحدد معايير
ّ
ّ ،المتطور بدرجة مذهلة
 ففي الوضعية المنخفضة لمقعد السائق ستالحظ.لفئة السيارات الصغيرة
المصممة طبقً ا للتوزيع الوظيفي العضوي
كيف تحيط بك قمرة القيادة الرياضية
ّ
. في مقصورة تجمع بين االتساع واالنشراح،لضمان التركيز الحقيقي على القيادة
،إسنادا عرض ًيا ممتازًا عند دوران المنعطفات
المقاعد األمامية الرياضية توفر
ً
 كل.ويمنح الشكل الذكي لتصميم المقاعد الركاب في الخلف ح ّيز أرجل ممتازًا
 من عجلة القيادة المغطاة اختيار ًيا بالخشب،ما تلمسه يوحي بجودة السيارة
والجلد إلى المقاعد الجلدية االختيارية ذات الملمس الناعم التي تتداخل مع
 وكثير منه من- الموسع
 العزل الصوتي.التفاصيل المعدنية المشغولة بإتقان
ّ
. يضمن تحقيق الهدوء المدهش- مصادر حيوية

FULL HYBRID TECHNOLOGY, ZERO EMISSIONS CAPABILITY
Since we introduced Lexus Hybrid Drive to the world, as a luxury car
manufacturer we have continued to offer a comprehensive range of hybrid
vehicles. However, hybrid technology can vary from one car manufacturer to
another. Generally, there are two types of hybrid vehicles: Mild Hybrids and Full
Hybrids. In Mild Hybrids, the engine is usually the major power source, while
the electric motor merely assists the engine. In the more advanced Full Hybrids
like the CT200h, the combustion engine and electric motor work seamlessly
together. All Lexus hybrids not only start off using only electric power, but
can also be driven almost silently in EV-Drive Mode. At Lexus, all our hybrid
vehicles are Full Hybrids.

OUTSTANDING CABIN REFINEMENT
With its stunning advanced interior, the CT200h sets benchmarks for compact
class refinement and luxury. In the low-set position of the driver’s seat, you’ll
notice how the sporty, ergonomic cockpit surrounds you for a really focused
drive, in a cabin that is both spacious and airy. Front sports seats provide
excellent lateral support when cornering, and intelligent shaping of the
seat frame gives rear passengers excellent legroom. Everything you touch
communicates the car’s quality, from the optional wood and leather steering
wheel to the optional soft touch leather seats that juxtapose with finely crafted
metal details. Extensive sound insulation – much of which is bio-sourced –
ensures impressive quietness.

احتفل بالفخامة الجديدة

celebrate new luxury

ّ
 بلمسة إنسانية،تحكم

control with a human touch

 دفايات للمقاعد األمامية،تكييف هواء إلكتروني

 لمس عن بعد،قمرة قيادة ذات قطاعين

 تقوم وحدة تكييف الهواء عالية الكفاءة،لتوفير مناخ مح ّبب داخل المقصورة
 بإمداد الهواء النظيف بهدوء وانتظام في كافة أجزاءCT200h في سيارة
ّ
.تحكم في درجة الحرارة مستقلة لجهتَي اليمين واليسار
 مع ضوابط،المقصورة
، الذي يعمل بواسطة البطارية الهايبرد،أما نظام تكييف الهواء اإللكتروني
يحسن االقتصاد في استهالك الوقود
 وهذا.فيمكن تشغيله دون دوران المح ّرك
ّ
مقارنة بالسيارات التي ليست من فئة الهايبرد والتي تستخدم قدرة المح ّرك
أيضا ترشيح
ً  يتم، ومن أجل صحتك ورفاهيتك.لتشغيل نظام تكييف الهواء
هواء المقصورة لتقليل غبار الطلع (حبوب لقاح النباتات) والغبار وسناج الديزل
 توجد دفايات، ولمزيد من الراحة في ظروف البرودة.المتولّد من السيارات األخرى
أيضا تستمد قدرتها من البطارية الهايبرد
ً  وهذه.اختيارية للمقاعد األمامية

مقسمة إلى قطاعين
CT200h لوحة العدادات ذات المظهر الجميل في سيارة
ّ
)متعددة كهربائية
 (رؤيةEMV  قطاع العرض العلوي له شاشة عرض.مستق ّلين
ّ
 أما قطاع.مجهزة في موضع يسمح بالمشاهدة بنظرة سريعة
اختيارية رفيعة
ّ
مصمم للتشغيل بال مجهود لذراع تحويل التروس
التشغيل السفلي فهو
ّ
، اللمس عن بعد.المجهز طبقً ا لوظائف األعضاء واللمس عن بعد االختياري
ّ
 يمثل ثورة،الذي يتم ّيز باستعمال سهل كسهولة استعمال ماوس الكمبيوتر
في طريقة تفاعلك مع النظام الصوتي وتكييف الهواء ونظام توجيه لكزس
 ولسهولة التشغيل فإن المؤشر عندما يقترب من أيقونة (رمز) ما.االختياري
 انقر.تنجذب تلك األيقونة نحوه تلقائ ًيا بفعل قوة رد فعل استشعارية خفيفة
 الواضحةEMV  شاشة العرض.على قرص اللمس عن بعد وسيكتمل األمر
 بوصات لنظام توجيه لكزس تتم ّيز بوضوح غير عادي7 والملونة بالكامل مقاس
 يمكنك أن تخبر النظام أين تريد الذهاب بداللة.وشفافية وسهولة قراءة األشكال
.العنوان أو هدف مخزّن أو نقاط االهتمام

ELECTRONIC AIR CONDITIONING,
FRONT SEAT HEATERS
For a pleasant interior climate, the highly efficient air conditioning unit in the
CT200h supplies clean air quietly and evenly throughout the cabin, with
independent left and right temperature control. Powered by the hybrid battery,
the electronic air conditioning can operate without the engine running. This
enhances fuel economy compared to non-hybrid vehicles, which use engine
power to run the air conditioning. For your health and wellbeing, cabin air is
also filtered to reduce pollen, dust and diesel soot from other cars. For added
comfort in cold conditions, optional front seat heaters are available. These too
are powered by the hybrid battery.

DUAL-ZONE COCKPIT, REMOTE TOUCH
The beautifully finished dashboard of the CT200h is divided into two distinct
zones. The upper Display Zone has an optional thin EMV (Electro Multi-Vision)
display screen, positioned for at-a-glance viewing. The lower Operation Zone
is designed for effortless operation of the ergonomic gearshift lever and
optional Remote Touch. As easy to use as a computer mouse, Remote Touch
revolutionizes the way you interact with the audio system, air conditioning and
optional Lexus Navigation System. For ease of operation, when the pointer
comes close to an icon, it is automatically pulled towards it by a gentle sensory
reaction force. Click the Remote Touch knob and the command is completed.
The high-resolution 7-inch full-color EMV display of the Lexus Navigation System
is extraordinarily clear, with crisp and easy to read graphics. You can tell the
system where you want to go by address, stored destination or points of interest.

exterior colours

األلوان الخارجية

Fire Agate Mica Metallic <4V3>

>4V3< عقيق ناري ميكا معدني

Flare Yellow Mica Metallic <5B1>

>5B1< متوهج ميكا معدني
أصفر
ّ

Black <212>

>212< أسود

Madder Red <3T2>

Mercury Gray Mica <1H9>

Platinum Silver Metallic <1J4>

>3T2< أحمر مادر

>1H9< ميكا رمادي زئبقي

>1J4< فضي بالتيني معدني

Exceed Blue Metallic <8U1>

White Pearl Crystal Shine <077>

>8U1< أزرق إكسيد معدني

>077< كريستالي لؤلؤي أبيض المع

Red Mica Crystal Shine <3R1>

Black/Madder Red <2LN>

Black/White Pearl
Crystal Shine <2LH>

>3R1< أحمر ميكا كريستال المع

>2LN<  أحمر مادر/ أسود

 كريستالي لؤلؤي/ أسود
>2LH< أبيض المع

Black Opal Mica <214>

Black/Exceed Blue Metallic <2LQ>

Black/Red Mica
Crystal Shine <2LM>

>214< ميكا أوبال أسود

>2LQ<  أزرق إكسيد معدني/ أسود

 أحمر ميكا/ أسود
>2LM< كريستال المع

Black/Flare Yellow
Mica Metallic <2LP>

Black/Mercury Gray Mica <2LL>

Black/Platinum Silver Metallic <2LK>

ّ
متوهج ميكا
 أصفر/ أسود
>2LP< معدني

>2LL<  ميكا رمادي زئبقي/ أسود

>2LK<  فضي بالتيني معدني/ أسود

interior colours

األلوان الداخلية

Topaz Brown (Smooth Perforated Leather)

Ivory (Smooth Perforated Leather)

Black (Smooth Perforated Leather)

ّ بني توباز (جلد
)مثقب ناعم

ّ عاجي (جلد
)مثقب ناعم

ّ أسود (جلد
)مثقب ناعم

Sand Gold (Fabric)

Ivory (Fabric)

)عاجي (قماش

Black (Fabric)

)أسود (قماش

)ذهبي رملي (قماش

Brown (Fabric)

Red (Fabric)

)أحمر (قماش

Ocean Blue (Fabric)

)بني (قماش

)أزرق محيطي (قماش

األلوان الداخلية

interior colours
ّ جلد
مثقب ناعم

Smooth Perforated Leather

INTERIOR ColourS األلوان الداخلية
ّ جلد
مثقب ناعم
Smooth Perforated Leather

األلوان الداخلية

EXTERIOR ColourS
White Pearl Crystal Shine <077>*
Ivory

عاجي

Black

أسود

Topaz Brown

Platinum Silver Metallic <1J4>*

أشبوري

قماش

أسود

Sand Gold

ذهبي رملي

Shimamoku

شيماموكو

Bamboo

خيزران

Smooth Perforated Leather

أزرق محيطي
Ocean Blue

>4V3< عقيق ناري ميكا معدني
*>5B1< متوهج ميكا معدني
أصفر
ّ
*>8U1< أزرق إكسيد معدني

توليفات لوحات الديكور

Ashburl

شيماموكو
Shimamoku

خيزران

)غشاء معدني (أسود

أسود

Bamboo

Metal Film (Black)

Black

جلد م ّثقب ناعم
قماش

Fabric

: Available combination

بني
Brown

*>3T2< أحمر مادر

أشبوري
TRIM COMBINATIONS

أحمر
Red

>3R1< أحمر ميكا كريستال المع

Madder Red <3T2>*

Exceed Blue Metallic <8U1>*

Black

ذهبي رملي
Sand Gold

>214< ميكا أوبال أسود

Flare Yellow Mica Metallic <5B1>*

عاجي

أسود
Black

*>1J4< فضي بالتيني معدني

Black Opal Mica <214>

Fire Agate Mica Metallic <4V3>

Ivory

عاجي
Ivory

*>212< أسود

Red Mica Crystal Shine <3R1>*

Fabric

بني توباز
Topaz Brown

*>077< كرستال لؤلؤي أبيض المع

Black <212>
Ashburl

أسود
Black

*>1H9< ميكا رمادي زئبقي

Mercury Gray Mica <1H9>*

بني توباز

عاجي
Ivory

قماش
Fabric

: Optional combination

 مجموعة اختيارية:

 مجموعة متوفرة:

* Black roof is available as option (Black/White Pearl Crystal Shine <2LH>, Black/Mercury Gray Mica <2LL>, ،>2LL< ميكا رمادي زئبقي/ أسود،>2LH< كريستال لؤلؤي أبيض المع/*يمكن التجهيز بسقف أسود اللون بصورة اختيارية (أسود
Black/Platinum Silver Metallic <2LK>, Black/Red Mica Crystal Shine <2LM>, Black/Madder Red <2LN>,
Red

أحمر

Brown

بني

Ocean Blue

أزرق محيطي

Metal Film (Black)

)غشاء معدني (أسود

Black

أسود

Black/Flare Yellow Mica Metallic <2LP>, Black/Exceed Blue Metallic <2LQ>).

،>2LN< أحمر مارد/ أسود،>2LM< أحمر ميكا كريستال المع/ أسود،>2LK< فضي بالتيني معدني/أسود
أصفر/أسود
.)>2LQ< أزرق إكسيد معدني/ أسود،>2LP< متوهج ميكا معدني
ّ

specifications

المواصفات

DIMENSIONS & WEIGHT
Overall length:
4350mm
Overall width:
1765mm
Overall height:
1445mm
Wheelbase:
2600mm
Tread:
Front
1525mm
Rear
1520mm
Kerb weight:
1420-1465kg
Gross vehicle weight: 1840kg

األبعاد و األوزان
 مم4350
		
:الطول اإلجمالي
 مم1765
		:العرض اإلجمالي
 مم1445
		:االرتفاع اإلجمالي
 مم2600
		:قاعدة العجالت
 مم1525  األمامية:المسافة بين العجالت
 مم1520 :الخلفية
 كجم1465-1420
		
:وزن السيارة فارغة
 كجم1840
		
:وزن السيارة اإلجمالي

CHASSIS

الشاسيه

Suspension:
MacPherson strut type (Front)/Double wishbone type (Rear),
		
coil springs, gas-filled shock absorbers, stabiliser bar
Steering system:
Rack and pinion. EPS (Electric Power Steering)
Brakes: Type
Hydraulic/Regenerative
Front
255mm ventilated discs
Rear
279mm discs
Minimum turning radius (Tyres):
5.2m
Fuel tank capacity: 45 litres
Tyres:		
205/55R16

 تعليق طراز/)نوع ماكفرسون بقوائم انضغاطية (األمام
		 :التعليق
 قضيب موازن، مخمد صدمات مملوء بلغاز، زنبرك ملتف،)عظمة الترقوة المزدوجة (الخلف
) (توجيه مع ّزز بالقدرة الكهربائيةEPS .جريدة مسنة و ترس صغير
		:نظام توجيه
متجدد
/ هيدروليكي
النوع
:الفرامل
ّ
 مم255 األمامية أقراص مهواة قياس
 مم279 الخلفية أقراص قياس
م5.2 :)أدنى نصف قطر الدوران (إطارات
 لتر45
		
:سعة خزان الوقود
205/55R16
		:اإلطارات

ENGINE

المحرك

Type:
1.8-litre, 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve
		
(2ZR-FXE, unleaded)
Piston displacement: 1798cc
Max. output:
98HP/5200rpm (SAE net)
Max. torque:
14.5kg-m/4400rpm (SAE net)
Fuel system:		
Electronic Fuel Injection

 صمامًا بكاملة مزدوجة16 ، سلندرات متتالية4 ، لتر1.8 سعة
) غير معالج بالرصاص،2ZR-FXE(
 سم1798
)SAE  (صافي98HP/5200rpm
)SAE  (صافي4400rpm / م- كجم14.5
حقن إلكتروني للوقود

MOTOR
Type:		
		
Max. output:
Max. torque:
Total system output:

الموتور

Synchronous alternating current motor
<Permanent magnet type> (3JM)
80HP
21.1kg-m
134HP*

موتور تيار كهربائي متردد متزامن
)3JM( ><نوع مغناطيس دائم
80HP
م- كجم21.1
*134HP

BATTERY
Type:		
Modules:		
Connection method:
Capacity:		

		
:النوع
		
		:إزاحة المكبس
		:الخرج األقصى
		
:أقصى عزم دوران
		
:نظام الوقود

		
:النوع
		
		:الخرج األقصى
		
:أقصى عزم دوران
		
:القدرة الكلية للنظام
البطارية

Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
28 (201.6V)
Series
6.5Ah (3h)

* Total system output from the engine and electric motor (using the battery), based on in-house measurements.
• Available equipment and specifications may vary from images shown.

 مغلقةNi-MH (Nickel-Metal Hydride)
) فولت201.6( 28
على التوالي
) ساعات3(  أ س6.5

		:النوع
		:المكوّ نات
		
:طريقة التوصيل
		:السعة

ً
.طبقا للقياسات التي أجريت في المصنع
،)* القدرة الكلية للنظام من المحرّ ك و الموتور الكهربائي (باستخدام البطارية
• يرجى مالحظة أن السيارات و المواصفات المتوفرة قد تختلف عن الصور المعروضة هنا

tel: 800 LEXUS (53987) lexus.ae

