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ترف متفوق لكل التضاريس
خالل ما يزيد قلياًل عن عقد من الزمان كّونت لكزس لنفسها سمعة ال تقبل الجدل من حيث بناء 

سيارات رياضية عملية فاخرة تفوز بالجوائز وتتمّيز بمستويات استثنائية من الجودة والمتانة والراحة.

واآلن يأتي الطراز GX 460 سعة 7 ركاب ليستفيد من هذه الخبرة الواسعة. هذه لكزس الرياضية 
العملية ذات العضالت المفتولة، التي ُبِنَيت من الصفر تماًما كسيارة 'ثنائية الفكرة' - لتكون في 

بيئتها الطبيعية على الطرق المعّبدة بقدر ما هي على الطرق الوعرة - والتي اخُتِبَرت على أقسى 
ق من القوة واألمان والرحابة والمرونة. التضاريس األرضية في العالم، تحقق مستويات ال ُتَصدَّ

سيارة GX 460 تمنحك حرية االنتقال إلى أي مكان تريده تقريًبا، فهي تجمع بين قدرات القيادة 
على الطرق الوعرة وبين ُرِقي سيارة لكزس الصالون المصّممة للطرق المعّبدة ومجّهزة بمحّرك 

بنزين 8 أسطوانات على شكل V ُمجّمع يدوًيا ويتمّيز بسالسة فائقة. سواء كنت تريد الوصول إلى 
منتجع للتزلج على الجليد أو عبور منطقة جبلية صخرية أو السير على طريق سريع أو مجّرد التنّقل 

في شوارع المدينة فإن هذه السيارة الرياضية العملية الفاخرة ستمّكنك دائًما من بلوغ وجهتك 
المقصودة براحة استثنائية وأناقة لكزس التي ال ُتضاهى.

 

SUPREME ALL-TERRAIN LUXURY

In just over a decade Lexus has developed an undisputed reputation for building award-
winning luxury SUVs of exceptional quality, durability and comfort.

Now, benefiting from this extensive experience, comes the seven-seat GX 460. Developed 
from the ground up as a ‘Dual Concept’ vehicle—to be equally at home on- or off-road—and 
tested on the world’s roughest terrain, this muscular Lexus SUV offers incredible power, safety, 
roominess and flexibility.

Fusing off-road prowess with the on-road refinement of a Lexus sedan and fitted with an 
ultra-smooth, hand-assembled V8 gasoline engine, the GX 460 gives you the freedom to go 
almost anywhere. Whether you want to reach a ski resort, cross a rocky mountainside, cruise 
on the expressway or simply negotiate city traffic, this luxury SUV will always get you to your 
destination in exceptional comfort and inimitable Lexus style.
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تطّور يّتسم بالمتانة
انسجاًما مع »ثنائية فكرتها« المبتكرة، تجد سيارة GX 460 نفسها في بيئتها الطبيعية تماًما في 

كل من المدينة والبّرية على السواء. السّر في هذه المرونة هو بنية »الجسم على الهيكل« المتطّورة، 
التي تم فيها تركيب هيكل الجسم على هيكل شاسيه فوالذي منفصل عالي الشّد. فخالًفا لما هو 

عليه حال السيارات الرياضية العملية ذات قالب الجسم األحادي حيث تتكون المقصورة والشاسيه من 
وحدة واحدة فإن الهيكل السفلي لسيارة GX 460 بقوته الهائلة ال يتأثر بقوى االلتواء عند القيادة 

على األراضي الوعرة. يضاف إلى ذلك أن المخّمدات بين المقصورة والهيكل تعطي عملًيا قيادة عديمة 
االهتزاز بسرعات القيادة على الطرق السريعة. 

للتعامل مع سطوح الطرق بكافة أنواعها تقريًبا يستخدم نظام KDSS )نظام التعليق الديناميكي 
الحركي( خصائص هيدروليكية متقّدمة لتعديل تعليق سيارة GX 460 تبًعا للظروف المتغّيرة، في 

حين يتيح لك اختيار التضاريس المتعددة )اختياري( إمكانية التعامل مع الظروف بمختلف أنواعها.

لمزيد من الثقة عند القيادة على الطرق الوعرة أو في مواقف السيارات الضّيقة داخل المدينة، توّفر 
سيارة GX 460 نظام مراقبة متعدد التضاريس )اختياري( يعرض ما مجموعه 6 صور من 4 كاميرات 

مرّكبة في مواضع مختلفة من السيارة.
 

RUGGED SOPHISTICATION

True to its innovative ‘Dual Concept’, the GX 460 is perfectly at home in both the city and 
wilderness. Key to this flexibility is a sophisticated ‘Body on Frame’ construction, where the 
body shell rides on a separate high-tensile steel chassis frame. Unlike monocoque SUVs 
where the cabin and chassis are one, the GX 460’s enormously strong lower frame shrugs off 
twisting forces when driving over rough terrain. In addition, dampers between the cabin and 
frame allow virtually vibration-free driving at expressway speeds.

To cope with nearly every kind of surface, a unique KDSS (Kinetic Dynamic Suspension 
System) uses advanced hydraulics to adjust the GX 460’s suspension for varying conditions, 
while Multi-terrain Select (Optional) allows you to tackle various kinds of conditions.

For extra confidence when driving off-road or in tight city parking spaces, the GX 460 offers 
an innovative Multi-terrain Monitor (Optional) displaying up to six images from four cameras 
mounted around the vehicle.

7



تصميم سيارة رياضية عملية ديناميكي
سيارة GX 460 المذهلة، التي تجمع بين مالمح التصميم المستقبلي والقوة الهائلة على الطرق 

الوعرة، تتيح الحّيز الكامل الذي تتيحه سيارة رياضية عملية كبيرة وقوية. لكن الحجم لم يتحقق على 
حساب األناقة. هيئتها الُمشِرفة والتي تبعث في الوقت ذاته على االطمئنان، بالديناميكية التي تنضح 

منها واالستفادة القصوى من قاعدة العجالت المدهشة، تعطي انطباًعا بالرسوخ الشديد.

عند النظر إليها من األمام فإن »الشبكة المغزلية« الديناميكية ذات الموضع المنخفض مع الشكل 
ثالثي األبعاد للقضبان األفقية للشبكة العلوية والشبكة السفلية التي تشبه خلية النحل كل ذلك 

 يبرز الهيئة المتينة الممّيزة. أما المصابيح األمامية الرئيسية الممّيزة طراز LED ذات الشعاع المنخفض 
ومصباح السير النهاري طراز إل إي دي LED DRL األيقوني الذي يشبه الحرف L فيضفي لمسة من الُرِقي.

من الجانب، تضيف خطوط مظهر السيارة وقوالب الحماية الجانبية مظهًرا إسفينًيا انسيابًيا يوحي 
مجّدًدا بقدراتها الرياضية والمتعّددة التي تتجّلى في العجالت مقاس 18 بوصة المصنوعة من سبيكة 
معدنية جميلة. في الخلف، تستكمل مجموعات مصابيح LED إضفاء مظهر لكزس الرائع على الطراز 

GX 460، في حين يتمّيز باب المؤخرة أيًضا بفتحة زجاجية عملية قابلة للرفع.
 

DYNAMIC SUV DESIGN

Combining futuristic design cues with formidable off-road strength, the stunning GX 460 
offers all the classic space of a large and powerful SUV. But size has not been achieved at 
the expense of style. Exuding dynamism and making full use of an impressive wheelbase, its 
commanding yet reassuring profile gives a very resolute impression.

Viewed from the front, the dynamic low-set ‘spindle grille’ with the three-dimensional form of 
the horizontal bars of the upper grille and the honeycomb of the lower grille emphasizes the 
bold robust stance. The distinctive low beam LED headlamps and iconic L-shaped LED DRL 
(Daytime Running Lamp) provide a refined touch.

From the side, the vehicle’s lines and side protection moldings add a wedged and streamlined 
aspect, again hinting at its athletic and versatile capability, underscored by beautiful 18-inch 
alloy wheels. At the rear, LED lamp clusters round off the GX 460’s exquisite Lexus styling, 
while the back door also features a practical, lifting glass hatch.
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فخامة من الدرجة األولى
 سيارة GX 460 تمّثل دراسة في التباينات. من الخارج، يوحي طابعها بالقوة والمتانة والرسوخ. 

َمت المقصورة الفاخرة المترفة ذات المقاعد السبعة للتنّبؤ بكل احتياجاتك وتلبيتها.  في الداخل، ُصمِّ
خذ، على سبيل المثال، نظام تكييف الهواء المتطّور. بما أن كاًل من السائق والركاب يمكن أن تكون 

له متطلبات تدفئة أو تبريد مختلفة، تم تجهيز سيارة GX 460 بثالثة قطاعات تحّكم مناخي منفصلة 
تماًما )السائق، والراكب األمامي، والخلف(.

لتحقيق أفضل تسلية، يمكن تجهيز GX 460 بأحدث نظام صوت إحاطة راٍق طراز مارك ليفنسون 
ذي 17 سماعة )اختيـاري(. في الرحالت الطويلة، يمكن لألطفال على وجه الخصوص أن يستمتعوا 

باسـتخدام نظام تسـلية المقعـد الخلفي لســيارة GX 460 )اختيـاري(، بشـاشـات مدمجـة في الجهـة 
الخلفية من مساند رأس المقاعد األمامية يمكن لكل منها عرض أفالم أو ألعاب فيديو مختلفة.

 

FIRST CLASS LUXURY

The GX 460 is a study in contrasts. Outside, the impression is of strength, ruggedness and 
resolve. Inside, the seven-seat leather luxury and sumptuous cabin are designed to anticipate 
and answer your every need. Take, for instance, the advanced air conditioning. As the driver 
and passengers may have different heating or cooling requirements, the GX 460 has three 
completely separate climate control zones (driver, front passenger and rear).

For the ultimate in entertainment, the GX 460 is available with the very latest 17-speaker 
Mark Levinson Premium Surround Sound System (Optional). On longer journeys, passengers, 
particularly children, will enjoy using the GX 460’s rear seat entertainment system (Optional), 
with screens integrated in the back of the front seat headrests that can each display a different 
film or video game.
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قوة محّرك V8 التي ال تتطّلب مجهوًدا
محّرك سيارة GX 460 البنزين القوي V8 )8 أسطوانات موّزعة على شكل V( سعة 4.6 لتًرا، المطّور 

خّصيًصا لتلبية متطّلبات »الفكرة الثنائية« للسيارة، يعطي األداء السلس بدرجة غير عادية على 
ق للقيادة على الطرق الوعرة. الطرق المعّبدة جنًبا إلى جنب مع عزم الدوران الذي ال ُيصدَّ

لتحقيق هدوء وسالسة يتصّدران فئتها، يقوم نظام Dual VVT-i )توقيت الصمامات المتغّير - الذكي( 
بتغيير توقيت الدخل والعادم لزيادة عزم الدوران، في الوقت الذي يحقق خفًضا ملحوًظا في غازات 

العادم المنبعثة مثل NOx )أكاسيد النيتروجين( و HC )الهيدروكربونات(. نظام Dual VVT-i ونظام 
EGR )تجديد دورة غاز العادم( والمكّونات المتطّورة منخفضة االحتكاك تجتمع مًعا إلعطاء قدرة وعزم 

دوران أعلى مما تعطيه المحّركات البنزين سعة 4.6 لتر المناظرة، مع اقتصاد في استهالك الوقود 
مماثل لذلك الذي تحققه المحّركات سعة 4.0 لتًرا.

ولتحقيق أقصى مرونة لسيارة رياضية عملية، يحقق ناقل حركة تلقائي ذو 6 سرعات تسارًعا خّطًيا 
سريًعا وقيادة هادئة بالسرعات العالية وقدرة خدمة شاقة ممتازة. برنامج التحّكم في التروس بالذكاء 

الصناعي AI-SHIFT الذي يعطي دفًعا فائق  السالسة، يقوم باستمرار بتقييم ظروف الطريق ونمط 
القيادة لإلدارة االستباقية لنمط تحويل التروس. وللمزيد من ديناميكية الدفع، يسمح ناقل الحركة 

التلقائي متعدد األوضاع أيًضا بنقالت تروس على غرار الطريقة اليدوية عندما يكون ذراع تحويل 
 .”S“ التروس على الوضع

 

EFFORTLESS V8 POWER

Specially developed to fulfil the vehicle’s ‘Dual Concept’, the GX 460’s powerful 4.6-litre 
V8 gasoline engine offers both extraordinarily smooth on-road performance and incredible 
torque for off-road driving.

To achieve class-leading quietness and smoothness, Dual VVT-i (Variable Valve Timing-
intelligent) varies intake and exhaust timing to increase torque, while significantly reducing 
exhaust emissions such as NOx (Nitrogen oxides) and HC (Hydrocarbons). Dual VVT-i, EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) system and advanced low friction components combine to deliver 
higher output and torque than comparable 4.6-litre gasoline engines, with fuel economy 
similar to smaller 4.0-litre engines.

For maximum SUV flexibility, a 6-speed automatic transmission offers fast linear acceleration, 
quiet high-speed cruising and excellent heavy-duty power. Enabling an ultra-smooth drive,  
AI (Artificial Intelligence)-SHIFT control software constantly assesses road conditions and 
driving style to proactively manage the shift pattern. For an even more dynamic drive, the 
Multi-mode Automatic Transmission also allows manual-style gear changes when the gearshift 
is in the “S” position.
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دقة هندسية فائقة
دأبت لكزس دائًما على االلتزام بمفهوم »جيدوكا« – الكلمة اليابانية التي تعني »األتمتة« )أي »تنفيذ 
 GX 460 الخاص بسيارة V8 العمل أوتوماتيكًيا«( - مع لمسة إنسانية. من األمثلة على ذلك محّرك

حيث يتم أوالً إخضاع مكّونات المحّرك الُمّصنعة آلًيا بدقة فائقة لتنظيف دقيق وفحص متأٍن قبل 
تجميعها. وُتجرى المزيد من اختبارات مراقبة الجودة لضمان التشغيل السلس لعمود المرافق 

قبل التجميع يدوًيا في مصنعنا المسّمى تاهارا. لتقليل الوزن الكلي للمحّرك، يتم تشكيل كتلة 
اسطوانات المحّرك V8 بالقولبة السكبية باستخدام سبيكة من األلمنيوم خفيفة الوزن وقوية في آن 

واحد. وأخيًرا، تخضع كل سيارة GX 460 الختبار مضمار نهائي صارم.
 

PRECISION ENGINEERING

Lexus has always been committed to the concept of ‘jidoka’—the Japanese word for 
automation—with a human touch. This is exemplified by the GX 460’s V8, in which 
precision-machined engine components are first meticulously cleaned and painstakingly 
scrutinized before assembly. Further quality control testing takes place to ensure 
the smooth running of the crankshaft before hand assembly at our Tahara plant. To 
reduce the overall engine weight, the V8 cylinder block is die-cast in a lightweight yet 
strong aluminium alloy. Finally, each GX 460 undergoes a demanding final track test.

GX 460 performance data: 
• V8 power: 292 HP/5500 rpm, 44.7 kg-m/3500 rpm 
• Fuel consumption: 12.8 litre/100 km (Combined) 
• CO2 emissions: 303 g/km (Combined)

:GX 460 بيانات أداء سيارة
 •  قدرة محّرك V8 :292 ق. ح./ 5500 د. د.، 44.7 كجم/ 

م/ 3500 د.د.
• استهالك الوقود: 12.8 لتر/ 100 كم )مختلطة(

:CO2 انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون  • 
303 جم/كم )مختلطة(
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دفع ال ُيعلى عليه
على الطرق المعّبدة، تحقق GX 460 الُرِقي السلس لسيارة لكزس الصالون. السبب الرئيسي في 

ذلك هو بنية »الجسم على الهيكل« ونظام KDSS )نظام التعليق الديناميكي الحركي( المطّور 
خّصيًصا. يستخدم هذا النظام وسائل هيدروليكية للتحّكم في قضبان التثبيت األمامية والخلفية، 
وهو ما يقلل تأرجح الجسم عند االنعطاف. يضاف إلى ذلك أن العظمات الشوكية المزدوجة والمحور 
الخلفي الصلب رباعي الوصالت يعمالن مع نظام AVS )نظام التعليق المتغّير المتكّيف( لمزيد من 

الخفض للتأرجح عن طريق الضبط المستقل لكل من العجالت األربع.

في السرعات العالية تكتسب المكابح أهمية خاصة بالنسبة لسيارة بهذا الحجم والوزن. لهذا السبب، 
تم تجهيز سيارة GX 460 بمكابح قرصية أمامية وخلفية مهّواة كبيرة. لتحقيق قدرة إيقاف إضافية، 

يقوم نظام مؤازرة المكابح أيًضا بالتنّبؤ بالظروف التي تتطّلب قوة كبح إضافية.

يتم تعزيز دقة التوجيه بواسطة VFC )التحّكم المتغّير في الدفق(. نظام VFC، وهو نسخة مطّورة 
عن التوجيه التقليدي المعّزز كهربائًيا، يعمل في السرعات المنخفضة على تقليل الجهد المطلوب 

للتوجيه، في حين يقوم في السرعات العالية بإعطاء إحساس أكبر بالتوجيه المباشر. وتساعد زعانف 
التثبيت الهوائي على قاعدة مرايا األبواب على إضفاء السالسة على تدفق الهواء، لمزيد من اإلسهام 

في استقرار السيارة.
 

SUBLIME DRIVE

On paved roads the GX 460 offers the smooth refinement of a Lexus sedan. This is mainly 
due to the ‘Body on Frame’ construction and the specially developed KDSS (Kinetic Dynamic 
Suspension System). This uses hydraulics to control the front and rear stabilizer bars, thus 
reducing body roll when cornering. In addition, double front wishbones and a four-link rigid 
rear axle work with AVS (Adaptive Variable Suspension system) to reduce roll even further by 
adjusting all four wheels independently.

At speed, brakes are especially important for a vehicle of this size and weight. For this reason 
the GX 460 is fitted with large ventilated front and rear disc brakes. For extra stopping power, 
the Brake Assist system also anticipates when additional braking force is needed.

Steering precision is enhanced by VFC (Variable Flow Control). An evolution of conventional 
power steering, at low speeds VFC reduces steering effort, while at higher speeds it imparts a 
more direct steering feel. Aero stabilizing fins on the base of the door mirrors help smooth the 
flow of air, further contributing to vehicle stability.
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ق قوة ال ُتصدَّ
تم تطوير شاسيه سيارة GX 460 بحيث يمكن للسائقين السير على الطرق الوعرة والمعّبدة 

بنفس القدر من الرصانة تقريًبا. هذا الشاسيه المصنوع من فوالذ عالي الشّدة من طراز »الجسم على 
الهيكل« يتمّيز بقوة غير عادية ويوّفر مقاومة ممّيزة لقوى االلتواء بغض النظر عن مدى عدم انتظام 

التضاريس األرضية.

صالبة الشاسيه تعني أن باستطاعتك القيادة على أكثر األراضي الوعرة وعبور األنهار، بل وصعود 
سفوح الجبال. هذه التحّديات كلها واجهتها وتغّلبت عليها النماذج األولية لسيارة GX 460  التي 

تمت قيادتها لمسافة 30,000 كيلومتر على طرق وعرة عبر المناطق البّرية في أستراليا، تليها 
مسافة 70,000 كيلومتر على مسارات مليئة بالحفر والشقوق.

من خالل االختبارات الميدانية المضنية، قام مهندسونا بتطوير خصائص للقيادة على الطرق الوعرة 
مثل العارضة المجّهزة أسفل السيارة والتي تمنع ارتطام الصادمات وأسفل الجسم باألرض على 

المنحدرات حاّدة الميالن أو التضاريس األرضية القاسية. وهي ذات هيئة مائلة بزاوية بحيث يمكنها 
االنزالق فوق العوائق بدالً من أن تعلق عليها.

 

INCREDIBLE STRENGTH

The GX 460 chassis was developed so that drivers can travel off- or on-road with near equal 
composure. Featuring a high-tensile steel ‘Body on Frame’ chassis, it is extremely strong, and 
provides outstanding resistance to twisting forces no matter how uneven the terrain.

The rigidity of the chassis means that you can drive over the roughest country, cross rivers, 
and even climb mountainsides. These challenges were all faced and mastered by GX 460 
prototypes, which were driven for 30,000 kilometres off-road through the Australian 
Outback, followed by 70,000 kilometres on potholed tracks.

Through exhaustive testing in the field, our engineers developed innovative off-road features 
such as a crossmember under the vehicle that stops the bumpers and underbody ‘bottoming 
out’ on steep gradients or in severe terrain. Ingeniously, it has an angled profile so that it slides 
over obstacles, rather than getting caught on them.
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تكنولوجيا دفع رباعي ذات مستوى عالمي
سيارة GX 460 واحدة من أقدر سيارات الدفع الرباعي التي ُبِنَيت حتى اآلن. وهي تنطوي على نظام 
دفع رباعي دائم التشغيل يعطي أقصى جّر )التصاق( على السطوح الزلقة كالثلج والوحل والجليد، 

في حين يقوم نظام TORSEN® LSD )مفاضل محدود االنزالق(* جديد متين بتوجيه القدرة تلقائًيا إلى 
العجالت التي تحتاج إليها أكثر من سواها.

باإلضافة إلى ذلك، ولضمان أن يظل أكبر عدد ممكن من العجالت مالمًسا لألرض، طّورت لكزس نظام 
KDSS )نظام التعليق الديناميكي الحركي(. عند القيادة على طرق وعرة، يعمل نظام KDSS عملًيا على 

فصل قضبان التثبيت األمامية والخلفية بحيث يمكن لكل عجلة االلتصاق بسطح الطريق على انفراد 
للتعامل مع التضاريس األرضية شديدة الوعورة.

»الجّر )االلتصاق بسطح الطريق( الرائع الذي يتيحه نظام KDSS الجديد واختيار التضاريس المتعددة، 
جنًبا إلى جنب مع قوة »الجسم على الهيكل« المتين التي تتمّيز بها سيارة GX 460، تحقق أداًء 

ممتاًزا على الطرق الوعرة. وبنفس القدر من األهمية فإن هذه التكنولوجيا سهلة االستعمال للغاية 
ويمكن التمتع بها من قبل المبتدئين والمحترفين على السواء.«

تاكانوبو فوكوؤكا، سائق اختبار أعلى لـ لكزس على الطرق الوعرة

.JTEKT هي عالمة تجارية لشركة TORSEN® LSD*

WORLD-CLASS 4WD TECHNOLOGY 

The GX 460 is one of most capable 4WD vehicles ever built. At its heart is a full-time 4WD 
system that gives maximum traction on slippery surfaces like snow, mud and ice, while a 
rugged new TORSEN® LSD (Limited Slip Differential)* automatically directs power to the 
wheels that need it most.

In addition, to ensure that as many wheels as possible stay in contact with the ground, Lexus 
developed an electronically modulated KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). When 
driving off-road, KDSS virtually disconnects the front and rear stabilizer bars so each wheel 
can apply traction independently to cope with very rough terrain.

“The incredible traction afforded by the new KDSS and Multi-terrain Select, combined with the 
GX 460’s rugged ‘Body on Frame’ strength, results in excellent off-road performance. Just 
as important, this technology is also very user friendly and can be enjoyed by beginners and 
professionals alike.”

TAKANOBU FUKUOKA, Senior Lexus Off-road Test Driver

* TORSEN® LSD is a trademark of JTEKT Corporation.
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اختيار التضاريس المتعددة
سيارة GX 460 الرياضية العملية مجّهزة بأنظمة جّر وكبح متطّورة للغاية. عند القيادة على طرق 

وعرة، يؤدي التحويل إلى النطاق المنخفض على الفور إلى إعطاء تحّكم أكبر في عزم الدوران 
والسرعة. لتحقيق قدرات قيادة ال نظير لها في ظروف البّرية، يتيح لك اختيار التضاريس المتعددة 

)اختياري( إمكانية االختيار السهل لتهيئات المكابح والسرعة الصحيحة للوحل والرمل والصخور غير 
الثابتة والمطّبات والصخور.

على المنحدرات حادة الميالن، يعمل منّظم المساعدة على بدء االنطالق على التالل على ضمان 
سالسة بدء االنطالق على التل عن طريق منع تراجع السيارة للوراء. عند هبوط المنحدرات حادة 

الميالن، يقوم منظم المساعدة على هبوط التالل )اختياري( تلقائًيا بتنظيم المكابح األربع كلها، 
مساعًدا على التعاطي بطريقة آمنة مع عملية هبوط المنحدرات، حتى الزلقة منها.

نظام ABS )نظام المكابح المقاومة للقفل( متعدد التضاريس مع EBD )التوزيع اإللكتروني لقوة 
 المكابح( هو إنجاز آخر هام من إنجازات سيارة GX 460، إذ يمكنه تحديد السطوح الرخوة، مثل الثلج 

أو الحصى، ويقوم تلقائًيا بضبط خصائص كبح نظام ABS في السيارة لمساعدتك على إيقاف 
السيارة خالل فترة أقصر.

MULTI-TERRAIN SELECT

The GX 460 SUV is fitted with very advanced traction and braking systems. When driving  
off-road, shifting into low range will immediately deliver even more control of torque and 
speed. For peerless command of wilderness conditions, Multi-terrain Select (Optional) allows 
you to easily select the appropriate brake and accelerator settings for Mud & Sand, Loose 
Rock, Mogul or Rock.

On steep gradients, Hill-start Assist Control ensures smooth hill starts by preventing rollback. 
When driving down steep inclines, Downhill Assist Control (Optional) automatically regulates 
all four brakes, helping to enable even slippery descents to be negotiated safely.

Multi-terrain ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake force Distribution) 
is another GX 460 breakthrough. It can identify loose surfaces, such as snow or gravel, and 
automatically adjusts the vehicle’s ABS braking characteristics to help you stop more quickly.
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شاشة عرض التضاريس المتعددة 
ال يمكن ألي سائق أن ينظر في أربعة اتجاهات في وقت واحد. لذا، إلعطاء مالك سيارة GX 460 رؤية 
على مدى 360 درجة تقريًبا لما يجري حول السيارة، تقوم شاشة عرض تضاريس متعددة )اختيارية( 

بعرض ما يصل إلى 6 صور من الكاميرا األمامية وكاميرتي مرآتي البابين األيمن واأليسر )مناظر أمامية 
وخلفية( والكاميرا الخلفية. يعمل اختيار الكاميرا من خالل مفتاح معلومات متعددة على عجلة 

القيادة، وهو يفيد على وجه الخصوص لرصد الصخور الكبيرة أو األخاديد القريبة من السيارة، أو للنظر 
من أعلى تل لرؤية المنظر في األسفل الذي يحجبه عادة غطاء محّرك السيارات الرياضية العملية. وإذا 
رصدت أي من الكاميرات وجود عائق قريب من السيارة بدرجة تشكل خطورة، يصدر على الفور صوت 

نظام سونار الخلوص ويبّين على الشاشة المنطقة التي فيها العائق.

تم تجهيز سيارة GX460 أيًضا بشاشة عرض لزاوية التوجيه تعطي تمثياًل مصّوًرا لزاوية ميالن 
العجالت األمامية على شاشة عرض المعلومات المتعددة في منتصف مجموعة العدادات. إذا كان يجري 

استخدام اختيار التضاريس المتعددة )اختياري( يتم عرض المسار المتوقع لإلطارات على األرض أمام 
السيارة على شاشة EMV )الرؤية المتعددة الكهربائية( )اختيارية(. وهذا يساعد السائق على تجّنب 

العوائق وتكوين إحساس أفضل بما تفعله العجالت في ظروف الطرق شديدة الوعورة.

MULTI-TERRAIN MONITOR

No driver can look in four directions at once. So, to give the GX 460 owner a near 360° 
view of what is going on around the vehicle, a Multi-terrain Monitor (Optional) displays 
up to six images from the front camera, left and right door mirror cameras (front and rear 
views) and rear camera. Camera selection is operated via a multi-information switch on the 
steering wheel, and is particularly useful for spotting large rocks or ruts next to the vehicle, 
or for looking down from the brow of a hill to see the view below that is normally obstructed 
by an SUV’s hood. Should any of the cameras spot an obstacle that is dangerously close to 
the vehicle, the clearance sonar device will immediately sound and show the area with the 
obstacle on the display.

The GX 460 is also fitted with a steering angle display which graphically depicts the angle of 
the front wheels on the multi-information display in the centre of the meter cluster. If Multi-
terrain Select (Optional) is being used, the predicted path of the tyres over the terrain ahead will 
be shown on the EMV (Electro Multi-Vision) display (Optional). This helps the driver to avoid 
obstacles and get a better feel for what the wheels are doing in extreme off-road conditions.
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تنّبؤات ال تخطئ
مع كل المتانة التي تمّيز سيارة GX 460 فهي أيًضا توّفر كل مظاهر الترف الراقي الذي هو سمة لكزس 

الممّيزة، متنّبأة ومتفاعلة بأسلوب ال يعرف الخلل مع كل رغباتك وأفعالك. 

خذ الطريقة التي تقوم فيها هذه السيارة الرياضية العملية بالترحيب بك لياًل. مع وجود المفتاح 
اإللكتروني في جيبك أو حقيبتك، تعرف السيارة أنك تقترب ويمكن تحرير قفل جميع األبواب بمجرد 

اإلمساك بمقبض الباب. وما أن تصبح في الداخل فستعجب بتفاصيل مثل مصابيح قراءة الخرائط 
األمامية وإضاءة مقابض األبواب والكونسول ومصابيح القراءة الشخصية.

تحقيق راحتك تمت مراعاته في الكثير من التفاصيل الراقية. على سبيل المثال، فتحات األبواب أكبر 
وأخفض مما في السيارات الرياضية العملية األخرى. مقعد السائق مجّهز بدعم آلي ألسفل الظهر وحشية 

مقعد يمكن ضبطها عرضًيا إضافة إلى تعديل االرتفاع والزاوية. عجلة القيادة لها وظيفة إمالة آلية 
كهربائية وعمود القيادة قابل لضبط االرتفاع بالكامل بفضل طبقاته المتعددة. وجنًبا إلى جنب مع مقعد 

السائق ومرايا األبواب فهو مرتبط بذاكرة بحيث يمكن برمجته مسبًقا على الوضع المفّضل لدى السائق.

SEAMLESS ANTICIPATION

As rugged as it is, the GX 460 also offers all the refined luxury that is the hallmark of Lexus, 
seamlessly anticipating and reacting to your wishes and actions.

Take the way that this SUV welcomes you at night. With the Electronic Key in your pocket or 
bag, the vehicle knows you are approaching and all doors can be unlocked by simply gripping 
a door handle. Once inside, you will appreciate details like front map reading lamps, door 
handle and console illumination, and personal reading lamps.

Your comfort is considered in the many refined details. For instance, the door openings are 
larger and lower than on other SUVs. The driver’s seat has a power lumbar support and seat 
cushion that adjusts laterally, as well as for height and angle. The steering wheel has an electric 
power tilt and fully-adjustable telescopic column. Together with the driver’s seat and door 
mirrors, it is memory-linked so it can be pre-set to the driver’s favourite position.
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جودة رائعة
 GX 460 منذ إطالقها عام 1989، ظلت لكزس تحّدد معايير الجودة للسيارات الراقية، وتواصل سيارة

هذا التقليد. هذه السيارة التي ًتنَتج في مصنعنا المعروف باسم تاهارا في اليابان هي بمثابة نافذة 
عرض لمواهب بعض أفضل الحرفيين المهرة في العالم.

في الداخل على سبيل المثال، تنزلق حجيرات التخزين بصمت لُتفَتح بحركة مستوحاة من األبواب 
اليابانية التقليدية المنزلقة. ويتمّيز التطعيم الخشبي بلمعان مصقول بعمق.

من الخارج، تتمّيز كل سيارة GX 460 بمظهر طالء ال تشوبه شائبة - هو محصلة شراكة خاصة بين 
الروبوتات المتطّورة لورش الطالء واأليدي المتمرسة، وحيث يتم الفحص بالنظر أيًضا جنًبا إلى جنب مع 

الفحص الرقمي للمساعدة على ضمان المظهر المثالي.

EXQUISITE QUALITY

Since its launch in 1989, Lexus has set the quality standards for premium vehicles, and the  
GX 460 continues this tradition. Built at our award-winning Tahara plant in Japan, it provides a 
showcase for the talents of some of the world’s finest craftspeople.

Inside, for example, the storage compartments glide silently open with a movement inspired by 
traditional Japanese sliding doors. The wood inlays have a deeply polished sheen.

Outside, every GX 460 has a flawless paint finish—the result of a special partnership between 
advanced paint-shop robots and experienced hands, in which it is also checked by eye as well 
as digitally to help ensure the perfect finish.
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سكينة مطلقة 
يحّدد الوئام والسكينة داخل مقصورة GX 460 معياًرا جديًدا تماًما للسيارات الرياضية العملية الفاخرة.

تم اّتخاذ تدابير كثيرة للمساعدة على تقليل الضوضاء واالهتزاز إلى الحد األدنى، بدًءا ببنية الجسم 
على الهيكل المتطّورة والتى تتضّمن مخّمدات متطّورة المتصاص االهتزازات. كما تقوم حاضنات 

تركيب المحّرك بامتصاص قدر كبير من االهتزازات. وبما أن محركات السيارات الرياضية العملية 
يمكنها أيضًا توليد قدر كبير من الضوضاء فقد رّكز مهندسو لكزس على تقليل االحتكاك إلى 

الحد األدنى وتعزيز التوازن الدوراني، جنًبا الى جنب مع استخدام غطاء محرك معزول لكتم األصوات 
الدخلية بدرجة أكبر.

ويتم تخميد ضوضاء الرياح بفعل التصميم المتقن لكثير من التفاصيل من بينها حافظات عزل 
خارجية ألجزاء الجسم وعازالت العوامل الجوية على قوالب إطارات األبواب والنوافذ، وسكك السقف 

المنخفضة )اختيارية(. ويتعزز منع دخول الضوضاء الى داخل المقصورة باالستخدام على نطاق واسع 
لمواد عزل الصوت، بما فى ذلك الزجاج الرقائقى عالي المواصفات. وقد شمل العزل الصوتي ايًضا 

أسفل السجاد ورّف لوحة العدادات وبطانة السقف وديكورات األبواب وحّيز األمتعة.

ABSOLUTE TRANQUILITY

The peace and tranquility of the GX 460’s interior set an entirely new benchmark for luxury SUVs.

Numerous measures were taken to help reduce noise and vibration to a minimum, beginning 
with the advanced ‘Body on Frame’ construction which incorporates sophisticated dampers 
to absorb vibration. The engine mounts also absorb a significant amount of vibration. Because 
SUV engines can also create substantial noise, Lexus engineers focused on minimizing friction 
and enhancing the rotational balance of the engine, as well as using an insulated engine cover 
to further mute extraneous sound.

Wind noise is inhibited by the meticulous design of many details including external bodywork 
seals, weather strips and door and window frame mouldings, and low profile roof rails 
(Optional). Noise ingress to the cabin is further dampened by the widespread use of special 
sound-insulating materials, including high-specification laminated glass. Acoustic insulation is 
also incorporated under the carpeting, dashboard, headliner, door and luggage space trim.
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مقاعد جلدية حسب الطلب 
جميع المقاعد الجلدية السبعة في سيارة GX 460 مغرية بدرجة عظيمة، وهي توّفر اإلسناد العرضي 

الذي تتطّلبه القيادة على الطرق الوعرة. صّف المقاعد الثاني، بمسند ذراعه الوسطي القابل للطي، 
يمكن أن ينزلق مسافة 135 مم إلى األمام أو إلى الخلف لمزيد من االتساع وحّيز األرجل. ويمكن 
الوصول إلى صّف المقاعد الثالث بواسطة وظيفة الدخول سيًرا المبتكرة لمقعد الصّف الثاني 

الموجود خلف مقعد الراكب األمامي الذي يطويه لألمام عند الحاجة. ومقاعد الصّف الثالث تتمّيز 
بتنجيد سخي وتوّفر حّيًزا فسيًحا لشخصين بالغين، وهذا كله ليس من قبيل االستدراك. وبالطبع 

فإن جميع المقاعد السبعة مجّهزة بمساند رأس.

مقاعد الجلد المخّرم عالي الجودة تأتي كتجهيزات قياسية لسيارة GX 460، مع إمكانية تجهيزها 
اختيارًيا بجلد شبه أنيليني حسب الطلب. ويمكن للسائق والراكب األمامي التمتع أيًضا بمقاعد مهّواة 

مع تدفئة، مع نافثات هواء مرّكبة في ظهر المقعد والحشية )اختياري(. ويمكن أيًضا تجهيز مقاعد 
الصّف الثاني الطرفية )الخارجية( مع تدفئة بشكل اختياري.

BESPOKE LEATHER SEATS 

All seven leather seats in the GX 460 are extremely inviting, and provide the extra lateral 
support needed for off-road driving. The second row, with its folding centre armrest, can 
slide 135mm backwards or forwards for extra space and legroom. The third row is accessed 
by an innovative ‘walk-in function’ for the second row seat behind the front passenger’s seat 
that folds it forward when required. Far from being an afterthought, the third row seats are 
substantially upholstered and offer plenty of space for two adults. Naturally, all seven seats are 
equipped with headrests.

High-quality perforated leather seating is standard on the GX 460, with bespoke semi-aniline 
leather available as an option. The driver and front seat passenger can also enjoy Ventilated 
Seats with heating, with ventilation blowers installed in the seatback and cushion (Optional). 
Heated outboard second row seats are also available as an option.
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مرونة متطّورة
من السهل تغيير الترتيب سباعي المقاعد في سيارة GX 460. إذ يمكن تجزئة مقاعد الصّف الثاني 
بنسبة 40:20:40 أو إمالة ظهرها. وتتيح لك آلية كهربائية خاصة بمقاعد الصّف الثالث إمكانية طي 

أحد المقعدين أو كالهما بالكامل بال مجهود الستيعاب األشياء الضخمة )اختيارية(. وهناك أيًضا فتحة 
زجاجية عملية في باب المؤخرة تتيح لك إمكانية تحميل السيارة دون الحاجة لفتح باب المؤخرة في 

مواقف السيارات الضّيقة.

في الوضع المنبسط تماًما لمقاعد الصّف الثالث يوجد حّيز كاٍف ألربع مجموعات من عصي لعبة 
 الغولف أو أربع حقائب سفر كبيرة، مثّبتة بواسطة خطافات أمتعة مخفية بواسطة غطاء أمتعة 

قابل للضّم. التعليق الهوائي الخلفي النشط يضبط ارتفاع السيارة تلقائًيا على أفضل مستوى عند 
نقل حمولة ثقيلة.

التفاصيل المدروسة األخرى تشمل مرآة محادثة في الكونسول العلوي لتسهيل التواصل بين الركاب؛ 
وبوصلة مدمجة ضمن المرآة الداخلية؛ وثالثة مآخذ للقدرة الكهربائية )أحدها اختياري(؛ وحافظة تبريد 

اختيارية في صندوق الكونسول الوسطي.

ADVANCED FLEXIBILITY 

Changing the seven-seat configuration in the GX 460 is easy. The second row seats can split 
40:20:40 or be reclined. A power mechanism for the third row seats lets you effortlessly fold 
one or both seats fully flat to accommodate bulky items (Optional). There is also a convenient 
glass hatch in the back door that lets you load the vehicle without having to open the back door 
in tighter parking spaces.

With the third row seats fully flat, there is ample room for four sets of golf clubs or four large 
suitcases, secured by luggage hooks and hidden by an optional retractable tonneau cover. The 
active rear air suspension automatically optimizes vehicle height when carrying a heavy load.

Other thoughtful details include a conversation mirror in the overhead console for easier 
communication between passengers; a compass integrated in the interior mirror; 3 power 
outlets (one optional); and an optional cool box in the centre console box.
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توجيه غريزي
نظام التوجيه المالحي لسيارة لكزس الذي يجمع بين كونه متطوًرا وفي الوقت ذاته غريزًيا بدرجة كبيرة مع وظيفة بلوتوث ®Bluetooth )اختياري(*1 هو نظام سهل 

االستعمال. عن طريق التوجيه بواسطة أوامر صوتية أو باستخدام شاشة EMV )الرؤية المتعددة الكهربائية(. يقوم النظام بسرعة بتوجيهك إلى وجهتك التي تقصدها.

هذا النظام الذي ٌيعد أحد أسرع أنظمة التوجيه المتوفرة في يومنا هذا وأكثرها سهولة في االستخدام، يتميز بشاشة عرض لخارطتين )مقياس كبير ومقياس 
صغير(. تم تصميم الخرائط الرقمية لتبدو مماثلة تماًما لنظيرتها المطبوعة ومن السهل جدًا فهمها. نقاط االهتمام الرئيسية مبّينة بأشكال ثالثية األبعاد تمّثل 

واقع الحال. يمكنك أن تخبر النظام أين تريد الذهاب بداللة العنوان أو األهداف المخّزنة أو نقاط االهتمام، وسيقوم عندئٍذ بحساب المدة المتوقعة لبلوغ هدفك ويمكنه 
عرض تشكيلة من المسارات استناًدا إلى المسافة أو مدة الرحلة.

وعند وصولك ستجد أن إيقاف سيارة GX 460 في الموقف عملية سهلة بفضل نظامها للمساعدة على اإليقاف المطّول )اختياري(*2 ونظام العرض األمامي والجانبي 
عريض المنظر )اختياري( إذ يتم عرض صور من الكاميرات األمامية والخلفية وتلك الخاصة بجهة الراكب األمامي على شاشة العرض EMV، إلعطائك رؤية واضحة للنقاط 

الخفية المحتملة ويساعدك على تجّنب العوائق. يضاف إلى ذلك أن مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطّول )اختياري( ُيصِدر صوت تحذير مبّكر في حالة وجود أي 
شيء قريب من السيارة بشكل زائد.

* 1  ألسباب تتعلق بالسالمة، تكون بعض وظائف نظام توجيه لكزس معّطلة أثناء تحّرك السيارة. المكالمات الاليدوية تتطّلب هاتًفا نقاالً يدعم اتصاالت بلوتوث ®Bluetooth الاليدوية أو محّول بلوتوث ®Bluetooth )يباع بشكل منفصل(. 
. Bluetooth SIG, Inc. عالمة تجارية لشركة Bluetooth® .تحقق مما إذا كان هاتفك يحمل شهادة بقدرته على العمل مع النظام. يرجى االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس في منطقتك لمعرفة التفاصيل

* 2 المنطقة التي يمكن للكاميرا إظهارها محدودة. للمساعدة على ضمان السالمة، تأكد من النظر بعينيك حول سيارتك قبل المضي ُقُدًما.

INTUITIVE NAVIGATION

The advanced yet highly intuitive Lexus Navigation System with Bluetooth® function (Optional)*1 is easy to use. Directed either by voice command or 
using the touch-screen of the EMV (Electro Multi-Vision) display, the system will quickly guide you to your destination.

One of the fastest and most user-friendly navigation systems available today, it features a dual-map display (large scale and small scale). The digital maps 
have been designed to look just like their printed counterparts and are very easy to understand. Key points of interest are shown in lifelike 3D graphics. 
You can tell the system where you want to go by address, stored destinations or points of interest. It then calculates how quickly you can expect to get to 
your destination and can offer a variety of routes based on distance or journey time.

Once you arrive, parking the GX 460 is easy, thanks to its Parking Assist Monitor (Optional) and Wide-view Front & Side Monitor system (Optional)*2. 
Images from the front, rear and front passenger’s side cameras are displayed on the EMV display screen, to give you a clear view of potential blind spots and 
help you to avoid obstacles. In addition, the Lexus parking assist-sensor (Optional) provides advance sound warning if any object is too close to the vehicle.

*1 For safety reasons, some functions of the Lexus Navigation System are disabled while the vehicle is in motion. Hands-free calls require a mobile phone with Bluetooth® hands-free call support or a 
Bluetooth® adapter (sold separately). Check whether your phone is certified to work with the system. Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details. Bluetooth® 
is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

*2 The area the cameras can show is limited. To help ensure safety, be sure to visually check your surroundings before you proceed.
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تسلية مارك ليفنسون الرقمية
يمكن تجهيز سيارة GX 460 حسب الطلب بنظام صوت اإلحاطة الراقي مارك ليفنسون )اختياري(، 

وهو أحد أفضل أنظمة التسلية في السيارة في يومنا هذا. السر في قدرة األداء المتفوقة التي تبلغ 
330 وات لهذا النظام الذي يعطي صوت 5.1 قناة يكمن في 17 سماعة، كل منها مصممة هندسًيا 
 EMV حسب الطلب تبًعا لموقعها الصوتي ضمن المقصورة. وهو، جنًبا إلى جنب مع شاشة العرض
)الرؤية المتعددة الكهربائية( مقاس 8 بوصات، يعطي قدرات سينما منزلية كاملة تتضّمن مشّغل 
اسطوانات DVD في رف لوحة العدادات وعدد 2 منفذ USB/ مقبس ميني لجهاز ®iPod أو مشّغل 

وسائط آخر.*

ويمكن تجهيز سيارة GX 460 أيًضا بنظام تسلية للمقاعد الخلفية )اختياري( يتمّيز بشاشات مقاس 
7 بوصات مرّكبة في الجهة الخلفية من مساند رأس المقاعد األمامية. ويمكن لكل شاشة أن تعرض 

فيلًما مختلًفا أو لعبة فيديو مختلفة ويمكن االستماع للصوت عبر سماعات الرأس أو سماعات السيارة 
وعددها 17 سماعة. ويدعم مقبس HDMI التوصيل بالنظام رقمًيا.

* ®iPod و®iTunes عالمتان تجاريتان لشركة .Apple Inc مسجلتان في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى. يباع جهاز ®iPod وكبل 
توصيله بشكل منفصل.

مالحظة: العرض على الشاشة في هذه الصفحات هو عبارة عن صورة مرّكبة.

MARK LEVINSON DIGITAL ENTERTAINMENT

The GX 460 is available with the bespoke Mark Levinson Premium Surround Sound System 
(Optional), which is among the finest in-car entertainment systems available today. Supplying 
5.1-channel audio, the key to its superlative 330 watt performance is 17 speakers, each one 
custom-engineered for its acoustic location within the cabin. Together with the 8-inch EMV 
(Electro Multi-Vision) display, it offers a complete home theatre experience that incorporates 
an in-dash DVD player, and 2 USB ports/mini-jack for an iPod® or other media player.*
The GX 460 is also available with a rear seat entertainment system (Optional) which features 
7-inch screens mounted in the back of the front seat headrests. Each screen can show a 
different film or video game with audio delivered via headphones or the vehicle’s 17 speakers. 
An HDMI jack supports digital connection to the system.

* iPod® and iTunes® are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S.A. and other countries. iPod® and its connecting 
cable are sold separately.
Note: The screen display on these pages is a composite image.
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دفء داخلي
تتم تدفئة المقصورة الداخلية لسيارة GX 460 بمجرد أن تبرد وذلك بفضل وحدات كمبرسور مكّيف 

الهواء المنفصلة في الجهتين األمامية والخلفية من السيارة. وللمناخات األكثر برودة، تعمل هذه 
األنظمة بِضْعف قدرة األنظمة التقليدية، وقد أجريت عليها اختبارات مستفيضة في درجات حرارة 

مفرطة من -45 °م إلى +45 °م. ويمكن الحصول على المزيد من الراحة من المقاعد المهّواة المزّودة 
بتدفئة للمقاعد األمامية )اختيارية(، ومقاعد الصّف الثاني الطرفية المزّودة بتدفئة )اختيارية(، وعجلة 

القيادة المزّودة بتدفئة.

يتمّيز نظام تكييف الهواء التلقائي بأنظمة تحّكم مستقلة في درجة الحرارة لثالثة قطاعات والتي 
تمّكن كاًل من السائق والراكب في المقعد األمامي وركاب المقاعد الخلفية من التحّكم بشكل فردي 

بالقطاعات المناخية تبًعا لمتطلباتهم.

ولمزيد من الرفاهية، يقوم نظام تجديد الدورة التلقائي بقياس مستويات تلّوث الهواء الخارجي. 
وإذا ارتفع التركيز متجاوًزا حًدا معّيًنا، يقوم النظام تلقائًيا بتجديد هواء المقصورة الداخلية إلى أن 

تتحّسن الظروف الخارجية. إلى جانب ذلك، يقوم وضع إزالة غبار الطلع بتشغيل عملية تجديد دوران 
الهواء لفترة 3 دقائق لتنظيف المقصورة من مسببات الحساسية المحمولة في الهواء، بحيث يعمل 

بكفاءة تبلغ %97.

INNER WARMTH

The GX 460’s interior warms up as quickly as it cools, thanks to separate air conditioning 
compressor units in the front and rear of the vehicle. For colder climates, these operate at twice 
the output of conventional systems, and have been extensively tested in extremes from -45°C 
right up to +45°C. Further comfort is provided by Ventilated Seats with heating for the front 
seats (Optional), heated outboard second row seats (Optional), and heated steering wheel.

The auto air conditioning system features triple-zone independent temperature controls which 
enable the driver, front seat passenger and rear seat passengers to control individual climate 
zones according to their requirements.

For added well-being, the Automatic Recirculation System measures outside air pollutant levels. 
If concentrations rise above a defined limit, the system automatically recycles interior air until 
external conditions improve. In addition, a pollen removal mode activates air recirculation for 
a period of three minutes in order to clean the cabin of airborne allergens, operating with an 
efficiency of 97%.
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أمان متطّور
ألن األمان يبدأ بسائق منتبه وللمساعدة على ضمان استرخائك وتحّررك من كل ما يشّتت انتباهك 

فإن سيارة GX 460 تتضّمن خصائص مثل عدادات أوبتيترون الخفيفة الوطأة على عينيك. وتتيح لك 
مفاتيح التحّكم والتحّكم الصوتي المرّكبة على عجلة القيادة إمكانية إبقاء يديك كلتيهما على عجلة 

القيادة.

تسهم المصابيح األمامية الرئيسية الهالوجين ذات الشعاع القوي في تحقيق قابلية رؤية ممتازة دون 
أن تتسبب في إبهار عيون سائقي السيارات المقابلة لسيارتك، في حين ُتستخَدم المصابيح األمامية 

الرئيسية طراز LED للشعاع المنخفض.

سيارة GX 460 تدعم مهاراتك في القيادة الطبيعية بتكنولوجيات الكبح والجّر المتطّورة: نظام 
ABS )نظام المكابح المقاومة للقفل( متعدد التضاريس مع EBD )التوزيع اإلليكتروني لقوة المكابح( 
يساعد على توفير أفضل قوة كبح لكل عجلة. نظام مؤازرة المكابح يتنّبأ بالحاجة لقوة كبح إضافية 
ويستخدمها عند الحاجة. باإلضافة إلى ذلك، يقوم نظام TRC )نظام التحّكم في الجّر( بضبط مقدار 
 VSC القوة الموّجهة للعجالت للمساعدة على تقليل دوران العجالت في موضعها، في حين يساعد

)منّظم استقرار السيارة( على الحيلولة دون فقدان السيطرة في الظروف الشديدة القسوة. وعند 
قطر مقطورة، يساعد نظام التحكم في تأرجح المقطورة على التقليل من تمايل المقطورة.

 

ADVANCED SAFETY 

Since safety begins with an attentive driver, to help ensure you are relaxed and free from 
distractions the GX 460 incorporates features like Optitron meters that are kind to your eyes. 
Steering-wheel-mounted control switches and voice control let you keep both hands on the wheel.

Powerful high beam halogen headlamps contribute to excellent visibility without causing glare 
to oncoming traffic, while advanced LED headlamps are used for the low beam. 

The GX 460 supports your natural driving skills with advanced braking and traction 
technologies: Multi-terrain ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake force 
Distribution) helps to optimize the brake force applied to each wheel. The Brake Assist system 
anticipates the need for extra braking force and applies it when required. In addition, TRC 
(Traction Control System) adjusts the amount of power that is applied to the wheels to help 
reduce wheelspin, while VSC (Vehicle Stability Control) helps to prevent loss of control in 
extreme situations. When towing a trailer, Trailer Sway Control helps to suppress trailer sway. 
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نظام األمان قبل التصادم
عندما يقّرر نظام األمان قبل التصادم )طراز الرادار الموجي الملليمتري( أن من المحتمل حدوث تصادم 

مع سيارة أو عائق آخر في الطريق أمامك، يقوم بتنبيه السائق بعرض مؤشر وصوت جرس، وتعمل 
مؤازرة المكابح قبل التصادم لزيادة قوة الكبح عندما يضغط السائق على دواسة المكابح. وعندما 

يقّرر أن من الصعب تجّنب التصادم، تعمل مكابح ما قبل التصادم للمساعدة على خفض سرعة 
التصادم حتى ولو لم يستخدم السائق المكابح. وفي الوقت ذاته، تقوم أحزمة مقاعد ما قبل التصادم 

بإعادة لف أحزمة المقاعد األمامية قبل حدوث التصادم للمساعدة على التخفيف من شّدة اإلصابات 
الناتجة عن التصادم. أثناء الكبح، يتم أيًضا تفعيل نظام AVS )نظام التعليق المتغّير المتكّيف( 

بحيث يتم التحّكم في قوة تخميد ممتصات الصدمات للمساعدة على تخفيف ميل مقّدمة السيارة 
لالندفاع نحو األسفل. )اختياري(

PRE-CRASH SAFETY SYSTEM

When the Pre-crash Safety system (Millimetre-wave radar type) determines that there is a 
likelihood of a collision with a vehicle or other obstacle on the road ahead, it alerts the driver 
with a display and a buzzer, and the pre-crash brake assist operates to increase the braking 
force when the driver depresses the brake pedal. When it determines that it is difficult to avoid 
a collision, the pre-crash brakes operate to help reduce the collision speed even if the driver 
does not apply the brakes. At the same time, the pre-crash seatbelts rewind the front seatbelts 
before a collision to help reduce injury due to the collision. While braking, AVS (Adaptive 
Variable Suspension system) is also activated, controlling the damping force of the shock 
absorbers to help suppress the vehicle’s tendency to nose-dive. (Optional)

Millimetre-wave radar

Pre-crash safety system نظام األمان قبل التصادم
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360° PROTECTION 

The GX 460 has been engineered to achieve class-
leading safety performance. High tensile steel has 
been used throughout to produce a stiff structure that 
is very effective at absorbing energy in a collision.

The GX 460 also features ten SRS airbags* as 
standard, including front seat SRS knee airbags 
and SRS side airbags in the outboard second row 
seats. Running the length of the cabin, SRS curtain 
shield airbags are programmed to inflate in a rollover 
situation, helping to protect occupants from impact 
with the side of the vehicle. It is also equipped with an 
advanced twin-chamber type SRS front passenger 
airbag which creates a depression in the centre of the 
airbag when it is inflated, to effectively cradle areas 
such as the nose and mouth.

The seatbelts on the front and outboard second row 
seats are fitted with pretensioners and force limiters. 
The driver’s and front passenger’s seats also feature 
WIL (Whiplash Injury Lessening) concept and Active 
Headrest, to help minimize the risk of neck injuries in 
low speed rear-end collisions.

* SRS: Supplemental Restraint System. The SRS airbags are 
supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and 
all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all 
times. Child seats should be used in the second row seats. Please do 
not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS 
side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side 
airbags from activating correctly, causing serious injury (Lexus genuine 
seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS 
side airbags. To find out about availability in your area, please inquire 
at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom). The photo 
shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS 
side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision 
in an actual accident). For details on these and other important safety 
features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.

حماية بزاوية 360 درجة
سيارة GX 460 مصّممة هندسًيا لتحقيق أداء أمان يضعها 
في مقّدمة فئتها. فقد تم استخدام الفوالذ عالي الشّد في 
كل مكان إلنتاج بنية صلبة فّعالة جًدا في امتصاص الطاقة 

في حالة التصادم.

 *SRS بعشرة أكياس هواء GX 460 كما تتمّيز سيارة
ضمن تجهيزاتها القياسية، بما في ذلك أكياس هواء 

 SRS للمقاعد األمامية وأكياس هواء جانبية SRS الركبتين
في المقاعد الطرفية لصّف المقاعد الثاني. وعلى امتداد 

طول المقصورة، تمت برمجة أكياس هواء الستارة الواقية 
SRS بحيث تنتفخ في حالة انقالب السيارة، لتساعد على 

حماية راكبي السيارة من االصطدام بجانب السيارة. وهي 
مجّهزة أيًضا بكيس هواء SRS للراكب األمامي من طراز 

الحجيرتين المتطّور الذي ينشئ انخفاًضا في منتصف 
الكيس الهوائي عند انتفاخه لالحتضان الفّعال ألجزاء 

مثل األنف والفم.

أحزمة المقاعد للمقاعد األمامية والمقاعد الطرفية في صّف 
المقاعد الثاني مجّهزة بآليات شّد مسبق ومخففات ضغط. 

كما ينطوي مقعدا السائق والراكب األمامي على مفهوم 
WIL )تخفيف اإلصابة من الصدمة المرتدة( ومسند الرأس 

النشط للمساعدة على تقليل خطر إصابة العنق بجروح في 
التصادمات التي تتعّرض لها المؤخرة بسرعة منخفضة.

*SRS: نظام تقييد الحركة التكميلي. أكياس الهواء SRS هي أنظمة تكميلية 
لالستخدام جنًبا إلى جنب مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع الركاب 

المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة في جميع 
األوقات. ينبغي استخدام مقاعد األطفال في مقاعد الصّف الثاني. ُيرجى عدم 
 SRS استعمال كماليات للمقاعد تغّطي األجزاء التي ُيفتَرض في أكياس هواء

الجانبية أن تنتفخ فيها. يمكن لمثل تلك الكماليات أن تمنع تفعيل أكياس 
هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، متسببة في اإلصابة بجروح خطيرة 

)أغطية مقاعد لكزس األصلية مصّممة خّصيًصا للطرازات المجّهزة بأكياس 
هواء SRS الجانبية. لمعرفة مدى توفرها في منطقتك، ُيرجى االستفسار لدى 

أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس في منطقتك(. تظهر في الصورة 
جميع أكياس الهواء SRS وهي مفّعلة وذلك ألغراض التوضيح فقط )ال تنتفخ 
أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS الستارة الواقية إال على الجانب 

الذي يتعّرض للتصادم في حالة وقوع حادث فعلي(. لمعرفة تفاصيل خصائص 
األمان الهامة هذه وغيرها، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.

Body structure to help reduce injury 
to pedestrians

Active Headrest

بنية جسم للمساعدة على تقليل 
إصابات المشاة

مساند رأس نشطة

Impact-absorbing cowl 
louvre structure

Impact-absorbing fender 
bracket structure

Impact-absorbing  
wave hood
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GX 460 FEATURES & DETAILS
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GX 460 خصائص وتفاصيل سيارة
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KDSS )نظام التعليق الديناميكي الحركي(

نظام KDSS )نظام التعليق الديناميكي الحركي( المعاير إلكترونًيا يستخدم نظاًما هيدروليكًيا 
يصل بين المثّبتات األمامية والخلفية ويتحّكم فيها استجابة لتضاريس األرض التي تتم قيادة السيارة 

عليها ليجمع بين راحة الرحلة على الطرق المعّبدة وقابلية القيادة على الطرق الوعرة على السواء.

عند القيادة على الطرق المعّبدة، يكبح نظام التعليق KDSS تأرجح جسم السيارة ليسهم في 
تحقيق مستويات ممتازة من االستقرار والتحّكم وراحة الرحلة عند دوران المنعطفات. يضاف إلى ذلك 

أن التحّكم اإللكتروني المحّسن للنظام يساعد على امتصاص االهتزاز حتى عند القيادة على سطوح 
طرق غير منتظمة بعض الشيء لتكون الرحلة سلسة.

عند القيادة على الطرق الوعرة، ُيبقي نظام التعليق KDSS جميع اإلطارات على اتصال راسخ باألرض 
حتى عند القيادة فوق الصخور والتضاريس األخرى الصعبة ليعطي مستوى َجّر رائًعا لقابلية قيادة 

وتحّكم ممتازين على الطرق الوعرة وليسهم في متعة الرحالت اآلمنة المستقرة.

KDSS (KINETIC DYNAMIC SUSPENSION SYSTEM)

The electronically modulated KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) uses a hydraulic 
system that connects the front and rear stabilizers, and controls them in response to the driving 
terrain, to realize both excellent on-road ride comfort and off-road driveability.

In on-road driving, KDSS suppresses body roll, contributing to excellent stability, control and 
ride comfort when cornering. In addition, the system’s refined electronic control helps to absorb 
vibration even when travelling on a slightly uneven road surface, providing a smooth ride.

In off-road driving, KDSS keeps all tyres firmly in contact with the ground even when travelling 
over rocks and other demanding terrain, providing outstanding traction for excellent rough-
terrain driveability and control, contributing to the enjoyment of a secure and stable ride.

Off-road driving

On-road driving

Without KDSS
Body roll angle

With KDSS

القيادة على طرق وعرة

القيادة على طرق معبدة
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ADVANCED DRIVING SYSTEMS

AVS (Adaptive Variable Suspension system) minutely 
controls the damping force of the shock absorbers 
independently on each of the four wheels, providing 
excellent stability, control and ride comfort in various 
driving conditions. You can choose your preferred 
setting from Sport, Normal and Comfort Modes.

The electronically controlled rear air suspension 
enables you to adjust vehicle height, with switch 
operation allowing you to choose between three 
modes; High Mode for good ground clearance in 
off-road driving; Normal Mode for everyday on-road 
driving; and Low Mode for easy access when getting in 
and out. It also features vehicle speed-sensing control 
which automatically returns the vehicle to the normal 
height when it reaches a certain speed, to help assure 
driving stability. An auto-leveling function maintains 
a constant vehicle height, no matter the number of 
occupants or load carried.

The full-time 4WD system features a transfer switch for 
changing between low-range and high-range drive.  
The centre differential uses a TORSEN® LSD (Limited 
Slip Differential) that can instantaneously optimize the 
front-to-rear distribution of torque according to driving 
conditions. The centre differential can be locked by 
switch operation.

Without accelerator or brake pedal operation, Crawl 
Control enables driving at a very low vehicle speed 
just by steering operation, reducing the demands 
on the driver in off-road driving. At the same time, 
it suppresses wheelspin and wheel lock-up by 
independently controlling each of the four wheels. It 
also helps to reduce the burden on the drivetrain and 
potential body damage. (Optional)

The steering angle display in the multi-information 
display shows the steering angle of the front wheels. 
Even in rugged off-road conditions where you tend 
to lose awareness of driving straight, you can see the 
direction of the front wheels at a glance.

أنظمة قيادة متطّورة
نظام AVS )نظام التعليق المتغّير المتكّيف( يتحّكم بدقة 

تامة في قوة تخميد ممتصات الصدمات بشكل مستقل 
على كل من العجالت األربع، محقًقا مستويات ممتازة 

من االستقرار والتحّكم وراحة الرحلة في ظروف القيادة 
المختلفة. يمكنك اختيار تهيئتك المفّضلة من بين الوضع 

الرياضي والوضع العادي ووضع الراحة.

التعليق الهوائي الخلفي ذو التحّكم اإللكتروني يمّكنك 
من تعديل ارتفاع السيارة، عن طريق تشغيل مفتاح يتيح 

لك إمكانية االختيار من بين ثالثة أوضاع هي: الوضع العالي 
إلعطاء خلوص )ارتفاع( أرضي جيد عند القيادة على الطرق 

الوعرة والوضع العادي للقيادة اليومية على الطرق المعّبدة 
والوضع المنخفض لسهولة الركوب في السيارة والترّجل 
منها. وهو يتمّيز أيًضا بتحّكم مستشعر لسرعة السيارة 

يقوم تلقائًيا بإعادة السيارة إلى مستوى االرتفاع العادي 
عندما تبلغ سرعة معينة للمساعدة على ضمان استقرار 

القيادة. وتحافظ وظيفة ضبط االستواء التلقائي على ارتفاع 
ثابت للسيارة بغض النظر عن عدد راكبيها أو حمولتها.

نظام الدفع الرباعي دائم التفعيل يتمّيز بمفتاح تحويل 
للتبديل بين الدفع في النطاق المنخفض والدفع في 

النطاق العالي. المفاضل المركزي يستخدم مفاضاًل محدود 
االنزالق LSD من طراز ®TORSEN الذي يمكنه على الفور 
تحقيق أفضل توزيع لعزم الدوران بين العجالت األمامية 

والعجالت الخلفية طبًقا لظروف القيادة. يمكن قفل 
المفاضل المركزي عن طريق تشغيل مفتاح.

نظام ضبط الزحف يتيح إمكانية قيادة السيارة بسرعة 
منخفضة جًدا باستخدام عجلة القيادة فقط، دون الحاجة 

لتشغيل دواسة السرعة أو دواسة المكابح، وفي ذلك 
تخفيف للعبء عن السائق عند القيادة على الطرق الوعرة. 

وفي الوقت ذاته فهو يمنع دوران العجالت في مكانها 
واحتباس العجالت وذلك عن طريق التحّكم المستقل في 

كل من العجالت األربع. وهو يساعد أيًضا في تخفيف العبء 
عن منظومة الدفع وتقليل احتمال إصابة جسم السيارة 

بأضرار. )اختياري(

مؤشر زاوية توجيه السيارة في شاشة عرض المعلومات 
المتعددة يبّين زاوية توجيه السيارة الخاصة بالعجالت 

األمامية. وحتى في ظروف الطرق الوعرة القاسية حيث تميل 
لفقدان اإلحساس بالقيادة في خط مستقيم، يمكنك رؤية 

اتجاه العجالت األمامية بنظرة خاطفة.
 

Rear air suspension

Rear height 
+40mm

-20mm

التعليق الهوائي الخلفي

52



53



COOL BOX
A convenient cool box located in the centre console box can keep 
drinks cool even when the air conditioning is switched off. (Optional)

POWER OUTLETS: 3 power outlets in the centre console (DC-12V), 
on the back of the centre console box (DC-12V, optional), and on the 
side of the luggage space (AC-220V) provide convenient connections 
for powering electric and outdoor equipment.

BLIND SPOT MONITOR SYSTEM
The system uses radars mounted in the rear bumper to detect vehicles in 
adjacent lanes, and the moment a vehicle enters a blind spot, it warns the 
driver by an indicator in the relevant door mirror. (Optional)

RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT): To assist safe reversing, 
RCTA uses quasi- millimetre-wave radars in the rear bumper to detect 
approaching vehicles in difficult-to-see areas behind the vehicle. When 
an approaching vehicle is detected, RCTA alerts the driver using a 
buzzer and indicator in the relevant door mirror. (Optional)

SMART ENTRY & START SYSTEM
When carrying the Electronic Key, all doors can be unlocked by simply 
gripping a door handle, and the GX 460 can be started by simply 
depressing the brake pedal and pushing the engine switch.*

صندوق تبريد
حافظة تبريد عملية مجّهزة في صندوق الكونسول الوسطي يمكنها حفظ 

المشروبات باردة حتى ولو كان تكييف الهواء مضبوًطا على وضع اإليقاف. 
)اختيارية(

نظام مراقبة النقاط غير المرئية
يستخدم النظام رادارات مرّكبة في الصادم الخلفي لرصد المركبات في 

حارات السير المجاورة، وفي اللحظة التي تدخل فيها مركبة في بقعة غير 
مرئية، يقوم بتحذير السائق بواسطة مؤشر في مرآة الباب المعنية. )اختياري(

مآخذ القدرة الكهربائية: 3 مآخذ للقدرة الكهربائية واحد في الكونسول 
الوسطي )تيار مباشر 12 فولت( وواحد على الجهة الخلفية من صندوق 
الكونسول الوسطي )تيار مباشر 12 فولت، اختياري( وواحد على جانب 

حّيز األمتعة )تيار متردد 220 فولت( تتيح إمكانيات توصيل عملية إلمداد 
الكهرباء إلى المعدات الكهربائية والمعدات التي ُتستخدم في البرية.

RCTA )منّبه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية(: للمساعدة على الرجوع 
بالسيارة للخلف بصورة آمنة، يستخدم منّبه RCTA رادارات بموجات شبه 

ملليمترية في الصادم الخلفي لرصد المركبات المقتربة في المناطق التي 
 RCTA تصُعب رؤيتها خلف السيارة. وعند رصد وجود مركبة مقتربة، يقوم منّبه

بتنبيه السائق باستخدام جرس ومؤشر في مرآة الباب المعنية. )اختياري(

نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي
عند حمل المفتاح اإللكتروني، يمكن تحرير قفل جميع األبواب بمجرد اإلمساك 

بمقبض الباب، ويمكن بدء تشغيل سيارة GX 460 بمجرد الضغط على 
دواسة المكابح ودفع سويتش تشغيل المحّرك.*

GX 460 FEATURES

* The mechanical key is built into the Electronic Key. Electronic Key caution: Radio waves may 
affect electric medical devices. Individuals with cardiac pacemaker implants should keep their 
pacemaker from coming close to the Smart Entry & Start System antennas.  
The transmission of radio waves can be disabled. Please inquire at your nearest Al-Futtaim 
Motors - Lexus showroom for details.

*المفتاح الميكانيكي مدمج ضمن بنية المفتاح اإللكتروني. تنبيه حول المفتاح اإللكتروني: يمكن 
للموجات الالسلكية أن تؤثر على األجهزة الطبية الكهربائية. ينبغي على األشخاص الذين ُزِرَعت في 

أجسامهم منظمات لضربات القلب أن يحافظوا على عدم اقتراب منظمات ضربات قلوبهم من هوائيات 
نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي. من الممكن إلرسال الموجات الالسلكية أن يتعّطل. ُيرجى 

االستفسار لدى أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس في منطقتك لمعرفة التفاصيل.
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LOW BEAM LED HEADLAMPS
The energy-efficient headlamps emit a high quantity of light. Together 
with an auto-leveling function, they contribute to excellent visibility 
when driving at night.

POSITION MEMORY SWITCHES
The driver’s seat, steering wheel and door mirror position settings for 
two people can be saved in memory.

DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL
To make long trips comfortable, the system uses data from a millimetre-
wave radar sensor to identify, judge and follow the vehicle ahead while 
maintaining an appropriate distance between vehicles. (Optional)

STEERING WHEEL CONTROL SWITCHES
Switches integrated into the steering wheel enable you to adjust the 
audio system and change the multi-information display among other 
functions, allowing quick operation without taking your hands off the 
steering wheel.

LEXUS PARKING ASSIST-SENSOR
The system detects obstacles in front of and behind the vehicle and 
informs the driver of their distance and location with a buzzer and 
display. (Optional)

BACK DOOR GLASS HATCH
This glass hatch provides easy access to the luggage space without 
needing to open the back door, offering a convenient way of loading 
and unloading smaller items.

LED المصابيح األمامية  منخفضة الشعاع طراز
تشّع المصابيح األمامية الرئيسية التي تتمّيز بكفاءة استهالك الطاقة كمية 

كبيرة من الضوء. وهي تسهم مع وظيفة ضبط االستواء تلقائًيا في تحقيق 
قابلية رؤية ممتازة عند القيادة أثناء الليل.

مفاتيح ذاكرة الموضع
تهيئات مواضع كل من مقعد السائق وعجلة القيادة ومرآة الباب لشخصين 

يمكن حفظها في الذاكرة.

مثبت سرعة راداري متكيف
إلضفاء الراحة على الرحالت الطويلة، يستخدم النظام البيانات من مستشعر 

راداري موجي ملليمتري لتمييز وتقييم ومتابعة السيارة التي في األمام مع 
المحافظة في الوقت ذاته على مسافة مناسبة بين السيارتين. )اختياري(

مفاتيح التحّكم الموجودة على عجلة القيادة
المفاتيح المدمجة ضمن عجلة القيادة تمّكنك من تعديل النظام الصوتي 
وتغيير شاشة عرض المعلومات المتعددة وغيرها من الوظائف األمر الذي 

يحقق سرعة التشغيل دون الحاجة لرفع يديك عن عجلة القيادة.

مستشعر لكزس للمساعدة على اإليقاف المطّول
يرصد نظام العوائق أمام السيارة وخلفها ويبلغ السائق بمسافتها 

وموقعها بواسطة جرس وعرض على الشاشة. )اختياري(

فتحة زجاجية لباب المؤخرة
هذه الفتحة الزجاجية تتيح إمكانية الوصول بسهولة إلى حّيز األمتعة دون 

الحاجة لفتح باب المؤخرة، وهي طريقة عملية لتحميل وتنزيل األشياء 
الصغيرة.

GX 460 خصائص سيارة
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EXTERIOR COLOURS

White Pearl Crystal Shine <077>

Platinum Silver Metallic <1J4> Black <202>

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال >077<

>1J4< فضي بالتيني معدني أسود >202<

Mercury Gray Mica <IH9> >1H9< رمادي زئبقي ميكا

Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.

56



األلوان الخارجية

Starlight Black Glass Flake <217>

Sleek Ecru Metallic <4U7>

Garnet Red Mica <3S0>

Fire Agate Mica Metallic <4V3>

أسود ستاراليت رقائق زجاجية >217<

>4U7< بيج صقيل معدني

>3S0< أحمر عقيقي ميكا

>4V3< عقيقي ناري معدني ميكا

قد يختلف لون الهيكل الخارجي قلياًل عما هو معروض في صور هذا الكتالوج.
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SEMI-ANILINE PERFORATED LEATHER

SMOOTH PERFORATED LEATHER

TRIM

Ecru

Ecru

Mahogany

Sepia Saddle Tan

Shimamoku/Aria Black

Black

Black

بني فاتح

بني فاتح

ماهوغاني

بني داكن  أسمر سرجي

شيماموكو/أسود أريا

أسود

أسود

INTERIOR COLOURS

جلد شبه أنيليني مثقب

جلد مثقب ناعم

الكسوة

SYNTHETIC LEATHER (Lexus NuLuxe)

Sepia Black أسودبني داكن 

 )Lexus NuLuxe( جلد اصطناعي
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األلوان الداخلية

                                                                                                                      INTERIOR COLOURS AND TRIM 

EXTERIOR COLOURS

Semi-aniline Perforated Leather Synthetic Leather (Lexus NuLuxe) Smooth Perforated Leather

Ecru 
(Mahogany)

Sepia 
(Mahogany)

Saddle Tan 
(Mahogany)

Black 
(Mahogany)

Black 
(Shimamoku/Aria Black)

 
Sepia 

(Shimamoku/Aria Black)
Ecru 

(Mahogany)
Black 

(Mahogany)

White Pearl Crystal Shine <077>

Mercury Gray Mica <IH9>

Platinum Silver Metallic <1J4>

Black <202>

Starlight Black Glass Flake <217>

Garnet Red Mica <3S0>

Sleek Ecru Metallic <4U7>

Fire Agate Mica Metallic <4V3>

  : Available combination   : Optional combination  

جلد شبه األنيلين مثقب

بني فاتح
)ماهوغاني(

بني داكن
)ماهوغاني(

أسمر سرجي
)ماهوغاني(

أسود
)ماهوغاني(

أسود
)شيماموكو/أسود أريا(

بني داكن
)شيماموكو/أسود أريا(

بني فاتح
)ماهوغاني(

أسود
)ماهوغاني(

 جلد اصطناعي )Lexus NuLuxe(جلد مثقب ناعم

 : مجموعة متوفرة   : مجموعة اختيارية 

>3S0< أحمر عقيقي ميكا

أسود ستاراليت رقائق زجاجية >217<

األلوان الخارجية

>4V3< عقيقي ناري معدني ميكا

>4U7< بيج صقيل معدني

>1J4< فضي بالتيني معدني

أبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال >077<

>1H9< رمادي زئبقي ميكا

أسود >202<

األلوان الداخلية والزخارف
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SPECIFICATIONS المواصفات

Addition of extra features may change figures in this chart.

Al-Futtaim Motors - Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.  
Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.  
Please inquire at your nearest Al-Futtaim Motors - Lexus showroom for details of any such changes that might be 
required for your area.  
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalogue may vary from models and equipment available in your area.

Vehicle body colour might differ slightly from the printed photos in this catalogue.

عند إضافة مزيد من الميزات قد تتغير األرقام في هذا الجدول.

تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من التجهيزات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات 
والتجهيزات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديالت في 

منطقتك يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - لكزس. مالحظة: السيارات المصّورة والمواصفات الواردة بالتفصيل 
في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.

لون هيكل السيارة قد يختلف اختالفًا بسيطًا عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج.

DIMENSIONS & WEIGHT

Overall Length:  4880 mm 
Overall Width:  1885 mm 
Overall Height:  1830 mm/1845 mm* 
Wheelbase:  2790 mm 
Tread:  Front 1585 mm 
  Rear 1585 mm 
Seating Capacity:  7 persons 
Curb Weight:  2370-2410 kg 
Gross Vehicle Weight: 2990 kg

CHASSIS

Suspension:   AVS (Adaptive Variable Suspension System),  
   KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)    
  Front Double wishbone type, coil springs,  
   gas-filled shock absorbers, stabilizer bar 
  Rear (Electronically controlled air suspension): 4-link type with lateral rod, air springs,  
   gas-filled shock absorbers, stabilizer bar 
Transmission:  6-Speed Automatic 
Drive system:  Full-time 4WD 
Steering System:  Rack and pinion, VFC (Variable Flow Control) power steering 
Brakes:  Front 338 mm ventilated discs 
  Rear 312 mm ventilated discs 
Minimum Turning Radius (Body): 6.3 m 
Fuel Tank Capacity:  87 litres 
Tyres:   265/60R18

ENGINE

Type:   4.6-litre V8 Four Cam 32-valve 
   (1UR-FE, unleaded) 
Piston Displacement:  4608 cc 
Max. Output:  292 HP/5500 rpm (EEC net) 
Max. Torque:  44.7 kg-m/3500 rpm (EEC net) 
Fuel System:  Electronic Fuel Injection

* With roof rails

األبعاد و األوزان

4880 ملم  الطول اإلجمالي:  
1885 ملم  العرض اإلجمالي:  

1830 ملم / 1845 ملم*  االرتفاع اإلجمالي:  
2790 ملم  قاعدة العجالت:  
1585 ملم األمامية   المسافة بين العجالت: 
1585 ملم الخلفية     

7 ركاب  سعة المقاعد:  
2370-2410 كغ  وزن السيارة فارغة:  

2990 كغ وزن السيارة اإلجمالي:  

الشاسيه

AVS )نظام التعليق المتغّير المتكيف(،   التعليق:   
KDSS )نظام التعليق الديناميكي الحركي كينيتك(     

تعليق نوع دبل ويش بون على شكل ترقوة مزدوجة، نوابض لولبية،  األمامي     
ماصات صدمات بضغط الغاز مع قضيب تثبيت     

)تعليق هوائي إلكتروني التحّكم(: طراز رباعي الوصالت مع قضيب عرضي،  الخلفي     
نوابض هوائية، ماصات صدمات بضغط الغاز مع قضيب تثبيت     

أوتوماتيكي 6 سرعات  ناقل الحركة:  
دفع رباعي دائم التشغيل  نظام الدفع:  

جريدة مسنة و ترس.توجيه آلي )معّزز كهربائيًا( مع VFC )بتحّكم تدّفق متغّير(  نظام توجيه:  
أقراص مهواة قياس 338 ملم األمامية   المكابح:  
أقراص مهواة قياس 312 ملم الخلفية     

6,3 م  أدنى نصف قطر للدوران )الجسم(: 
87 لتًرا  سعة خزان الوقود:  

265/60R18 اإلطارات:   

المحرك

سعة 4,6 لتر 4 كامات، 8 أسطوانات على  النوع:   
شكل V، 32 صمامًا )1UR-FE، وقود خال من بالرصاص(     

4608 سم3   إزاحة الكباس:  
)ECC 292 حصاًنا / 5500 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى قوة:   

)ECC 44,7 كغ / 3500 دورة بالدقيقة )صافي  أقصى عزم:   
حقن إلكتروني للوقود  نظام الوقود:  

* مع سكك سقفية

<GX 460> <GX 460>
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OFF-ROAD SPECIFICATIONS

A: Maximum safe angle (40 degrees) 
B: Approach angle (21.5 degrees) 
 Ramp breakover angle (21 degrees) 
 Departure angle (24 degrees) 
C: Fording depth (700 mm) 
 Ground clearance (215 mm)

)40 درجة( زاوية األمان القصوى   :A 
)21.5 درجة( زاوية االقتراب   :B 

)21 درجة( زاوية تجاوز المطالع    
)24 درجة( زاوية اإلقالع    
)700 مم( عمق الخوض في الماء   :C 
)215 مم( الخلوص األرضي   









A B

C

مواصفات قدرات القيادة على الطرق الوعرة
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FEATURES <GX 460>

PACKAGE PREMIER PRESTIGE PLATINUM
EXTERIOR
LED Low Beam & HID Headlamps, Auto-levelling Function
Smart Entry & Start System 
Remote Engine Starter   
Door Mirror Powered, Memory, Interlink with Reverse Gear With Camera (D+P) With Camera (D+P) With Camera (D+P)
Front & Rear Corner Sensors
Tyres 265/60R18
Alloy Wheels 18" 18" 18"
Moonroof, Tilt/Slide, One-Touch  Mode with Jam Protection System
Back Door, Glass Hatch
Rear Spoiler
Roof Rail
Rear Bumper Step Guard
INTERIOR
Wood & Leather Steering Wheel with Shift Lever Knob Leather
Seat Material Synthetic Leather Semi-aniline Leather Semi-aniline Leather
Number of Seats 7 7 7
8-way Power Front Seats; Power Lumbar Support
Seat (Heater & Ventilated)  D&P D&P
Optitron Meters, Eco Driving Indicator
Multi-information Display
Audio System; AM/FM radio, DSP, ASL Lexus Premium DVD Player, 9 Speakers Lexus Premium DVD Player, 9 Speakers Mark Levinson DVD Player, 17 Speakers
Lexus Voice Navigation System, 8'' Electro Multivi Vision Display 
OPERATION & CONVENIENCE
Cruise Control Radar
Power Tilt & Telescopic Steering Column Auto Away/Auto Return, Memory Function
Steering Wheel Control Switches
Auto Air Conditioning System - Triple Zone Independent Temperature Controls 
USB/Audio Mini-jack
Bluetooth
Rear Seat Entertainment   
Cool Box  
Intermittent Wipers with Rain Sensors  
Crawl Control, Downhill Assist Control
Multi-terrain Select
SAFETY
Airbags  (Front, Knee, Side & Curtain)
TRC (Traction Control System)
A-TRC (Active Traction Control System)
VSC (Vehicle Stability Control)
Active Brake Lamps
Multi-terrain ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake Force Distribution)
Brake Assist System
Side Monitor System
Rear View Monitor System 
Pre-crash Safety System   
TPWS (Tyre Pressure Warning System)
Lane Change Assist with Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert  
Park Assist System
Hill Start Assist Control
Intelligent AFS (Adaptive Front Lighting System)

Al-Futtaim Motors – Lexus reserves the right to alter any details of specifications and equipment across models without notice.
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<GX 460>الخصائص الرئيسية

بالتينومبريستيجبريميرالفـئــة
الخصائص الخارجية

مصابيح أمامية LED بشعاع منخفض ومصابيح أمامية عالية الكثافة، مع وظيفة تعديل مستوى اإلضاءة آلًيا
نظام دخول وتشغيل ذكي

  تشغيل المحرك عن بعد
مع كاميرا )السائق+الراكب(مع كاميرا )السائق+الراكب(مع كاميرا )السائق+الراكب(مرايا أبواب كهربائية مع ذاكرة، مرتبطة بناقل الحركة الخلفي

متحسسات توقف أمامية وخلفية وفي الزوايا
265/60R18 اإلطارات

18 بوصة18 بوصة18 بوصةعجالت ألومنيوم
فتحة سقف قابلة لإلمالة واالنزالق، وتشغيل بلمسة واحدة مع نظام حماية ضد االنحشار

نافذة زجاجية على الباب الخلفي تفتح بشكل منفصل
جناح خلفي

قضبان سقف
عتبة حماية للمصد الخلفي

الخصائص الداخلية
جلدمقود من الجلد والخشب مع مقابض نقل السرعة

جلد شبه أنيلينجلد شبه أنيلينجلد اصطناعينوعية تغليف المقاعد
777عدد المقاعد

مقاعد أمامية كهربائية بثمانية أوضاع مختلفة، مسند آلي ألسفل الظهر
السائق والراكبالسائق والراكب )تدفئة و تهوية ( المقعد

عدادات أوبتيترون، مؤشر القيادة االقتصادية )اإليكولوجية(
شاشة عرض معلومات متعددة

مشغل مارك ليفنسون ألقراص DVD مع 17 مكبر صوتمشغل لكزس الفاخر ألقراص DVD مع 9 مكبرات صوتمشغل لكزس الفاخر ألقراص DVD مع 9 مكبرات صوتالنظام الصوتي: راديو AM/FM، معالج صوت رقمي، منظم مستوى صوت آلي
نظام لكزس للتوجيه المالحي الصوتي، شاشة رؤية متعددة كهربائية 8 بوصة

التشغيل ووسائل الراحة
راداريمثبت سرعة

عمود المقود متداخل وقابل لإلمالة كهربائًيا مع خاصية التقريب واإلبعاد آلًيا، ووظيفة ذاكرة   
أزرار تحّكم على المقود

نظام تكييف آلي – تحّكم مستقل بدرجات الحرارة لثالثة مناطق
مقبس USB/ مقبس صوت ميني

بلوتوث
  نظام ترفيه للمقاعد الخلفية

 صندوق تبريد
 مساحات أمامية ذات توقيت متناوب مع حساسات للمطر

مفتاح تشغيل نظام التحّكم بالجر، ونظام المساعدة على هبوط المنحدرات
نظام اختيار التضاريس المتعددة

السالمة واألمان
وسائد هوائية )أمامية جانبية وستارية وعلى مستوى الركبة(

TRC نظام التحّكم في الجر
A-TRC نظام التحكم في الجر النشط

VSC نظام التحّكم بثبات المركبة
مصابيح مكابح وامضة

نظام مكابح  التضاريس المتعددة المانع لالنغالق مع )نظام توزيع قوة الكبح إلكترونًيا( 
نظام المساعدة على الكبح

شاشة للرؤية الجانبية
شاشة للرؤية الخلفية

  نظام األمان قبل التصادم
نظام التحذير عند انخفاض مستوى ضغط اإلطارات

نظام المساعدة على تغيير المسار مع شاشة مراقبة النقاط غير المرئية ونظام استشعار السيارات 
 والتنبيه عند الرجوع للخلف

نظام المساعدة على صف )ركن( السيارة
نظام المساعدة على صعود المنحدرات

نظام اإلنارة األمامية القابل للتكّيف
تحتفظ الفطيم للسيارات - لكزس بحق تعديل أي من المواصفات أو التجهيزات لجميع الموديالت دون إشعار مسبق.
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