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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

VND 3,766,000,000 

Động cơ 

Loại động cơ 4,6L V8 32 van DOHC với công nghệ van biến thiên thông minh kép 

Dung tích xylanh 4.608 cc 

Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử 

Công suất cực đại 292 mã lực/5.500 vòng/phút 

Mức tiêu thụ nhiên liệu 12.8 L/ 100km 

Khí thải CO₂ 303.4 g/km 

Kích thƣớc 

Tổng thể  

Dài 4,880 mm 
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Rộng 1,885 mm 

Cao 1,845 mm 

Chiều dài cơ sở 2,790 mm 

Khoảng cách giữa hai bánh  

Trước 1,585 mm 

Sau 1,585 mm 

Trọng lƣợng  

Trọng lượng không tải 2,375 kg 

Trọng lượng toàn tải 2,990 kg 

Thể tích thùng nhiên liệu 87 L 

Bánh & lốp 

Mâm hợp kim 265/60 bán kính 18 inch 

Vận hành 

Vận tốc tối đa 175 km/h 

Mô men xoắn cực đại 438 Nm/3.500 vòng/phút 

Khả năng tăng tốc 8.3 giây (0 - 100 km/h) 

Bán kính vòng quay tối thiểu 5.7 m 

Khung gầm 

Phanh trước/sau Đĩa thông gió 

Hệ thống treo  

Treo trước Tay đòn kép 

Treo sau Hệ thống treo khí nén 

Hệ thống lái Trợ lực 

Thiết bị tiêu chuẩn 

Hệ thống khoá thông minh   

Hệ thống khởi động xe thông minh   

Tính năng Bluetooth, Gọi điện rảnh tay   

Bậc thềm lên xuống phát sáng (cửa trước) và tay vịn trung tâm   

Tích hợp các phím chức năng trên vô lăng 
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Thiết bị giải trí bên trong 

Màn hình EMV 8 inch, DVD, hệ thống 9 loa kĩ thuật số Dolby 

Tiện nghi 

Cửa sổ trời tuỳ chỉnh bằng điện   

Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập   

Cửa hậu có kính lật ,khóa/mở bằng điện   

Gương chiếu hậu bên ngoài chống chói (tự động điều chỉnh độ sáng)   

Gương chiếu hậu bên trong chống chói (tự động điều chỉnh độ sáng)   

Ghế   

Ghế người lái và ghế khách trước điều chỉnh 8 hướng bằng điện   

Ghế với chức năng bơm hơi tựa tưng   

Chất liệu ghế Da cao cấp 
 

Thiết bị an toàn 

Hệ thống túi khí   

Túi khí đầu gối cho người lái và hành khách phía trước   

Túi khí rèm hàng ghế trước và sau   

Túi khí 2 giai đoạn cho người lái và hành khách phía trước   

Túi khí bên hàng ghế trước và sau   

Hệ thống chiếu sáng   

Hệ thống đèn hắt sáng ở bậc thềm cửa lên xuống của người lái và hành khách phía trước   

Khác   

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)   

Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TRC)   

Hệ thống treo tự thích ứng (AVS)   

Hệ thống kiểm soát động lực học (VSC)   

Hệ thống thanh cân bằng thuỷ động lực học điện tử (KDSS)   

Tay lái trợ lực thuỷ lực với khả năng kiểm soát lưu lượng tự động (VFC)   

Vi sai trung tâm chống trượt LSD hiệu TORSEN   
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chức năng kiểm soát độ cao của xe (Auto leveling)   

Hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước bằng âm thanh & hình ảnh   

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)   

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC)   

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) 
  

Thông số kỹ thuật, thiết bị và dữ liệu kỹ thuật dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm xuất bản tài liệu này và 

có thể thay đổi không báo trước. 

Chính sách Bảo hành và Dịch vụ Bảo dưỡng 

Chiếc xe Lexus của quý khách sẽ được hưởng thời gian bảo hành 3 năm và không giới hạn số ki-lô-mét. 

 

MÀU SẮC
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GIỚI THIỆU 

 

TIỆN NGHI & THIẾT KẾ 

Tuyệt tác chinh phục mọi thách thức 

Cho dù bạn muốn đến đâu, GX460 luôn sẵn sàng đồng hành trong mọi chuyến phiêu lưu. GX460 thoạt gây 

ấn tượng với dáng vẻ thanh lịch và đường nét tinh tế, nhưng lại nhanh chóng thể hiện sức mạnh và độ bền bì 

tự tin lăn bánh trên những địa hình hiểm trở. 
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ỔN ĐỊNH TRONG TỪNG CHUYỂN ĐỘNG 

Vững vàng lướt qua mọi địa hình hiểm trở với thiết kế mâm đúc 18 inch bằng hợp kim siêu nhẹ nhưng có 

khả năng chịu lực tốt. 

 

CỤM ĐÈN TRƢỚC ĐƢỢC TỐI ƢU HOÁ 

Cụm đèn LED ở phía trước thanh thoát ôm sát theo thiết kế của phần đầu kéo sang hai bên sườn xe. 
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YÊN TĨNH TỐI ƢU 

Kết cấu khung gầm “Thân xe trên Khung xe” kết hợp với hệ thống giảm xóc giúp hấp thụ rung động. Không 

dừng lại ở đó, sự tinh vi trong từng chi tiết của xe đảm bảo giảm thiểu ma sát đồng thời tăng cường cách âm 

nhằm đem đến sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc. 

Tinh tế bậc nhất 

Hãy trải nghiệm triết lý sáng tạo “2 trong 1” nơi GX460. Phía bên ngoài, chiếc xe thể hiện dáng vẻ mạnh mẽ 

với phong thái tự tin đĩnh đạc. Nhưng khi vào trong khoang xe, hãy cảm nhận không gian tinh tể và sự chào 

đón nồng hậu rất Lexus toát lên từ từng chi tiết nội thất tiện nghi. 
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TUỲ CHỈNH KHÔNG GIAN CỦA BẠN 

Việc gập hàng ghế thứ hai và thứ ba sẽ cho giúp bạn hoàn toàn linh động trong việc sắp xếp không gian cho 

hành khách cũng như đồ đạc khi cần thiết. 

 

KHI TRỰC GIÁC DẪN LỐI 

Với chìa khoá điện tử bên mình, chiếc xe có thể cảm nhận được sự xuất hiện của chủ nhân và mở khoá cửa 

sẵn sàng. Khi bạn rời khỏi xe, chọn chế độ đèn sáng trong một khoảng thời gian định sẵn để giúp bạn tránh 

những chướng ngại vật khi trời tối. 

 

CẢM HỨNG VÔ TẬN TỪ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG 
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Từng chi tiết của GX460 đều được lấy cảm hứng từ phong thái hiếu khách của người Nhật. Hộc chứa đồ trên 

xe trượt mở nhẹ nhàng tương tự như kiểu cửa trượt truyền thống của Nhật, trong khi đó phần ốp gỗ 

Mahogani được đánh sáng bóng tạo cảm giác cao cấp. 

 

 

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH 

HOÀN HẢO CHO NHỮNG CUỘC PHIÊU LƢU 

GX460 là sự kết hợp giữa hệ thống dẫn động bốn bánh 4WD toàn thời gian tiên tiến cùng khả năng vượt mọi 

địa hình nhằm đạt mô-men xoắn và mã lực tối đa. Tiến lên phía trước! Khám phá những giới hạn mới! 
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KIỂM SOÁT VÀ ỔN ĐỊNH TỐI ĐA 

Khả năng phanh được tăng cường khi chinh phục những đoạn đường mòn gồ ghề. Hê thống thanh cân bằng 

thủy động lực học điện tử (KDSS) sử dụng sử dụng công nghệ thủy động lực học tiên tiến để điều chỉnh hệ 

thống treo và đảm bảo sự êm ái, ổn định cho thân xe cũng như sự linh động trong chuyển động của bánh xe. 

 

BÁM ĐƢỜNG TỐT HƠN 

Hệ thống dẫn động bốn bánh 4WD toàn thời gian truyền lực đến toàn bộ bánh xe nhằm tăng cường lực kéo 

trên mọi địa hình dù trắc trở nhất. 

 

THÁCH THỨC MỌI ĐỊA HÌNH 
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Dù chiếc xe đi qua những chặng đường bùn đất, cát hay sỏi đá, chế độ lựa chọn đa địa hình tự động điều 

chỉnh phanh và chân ga nhằm tối ưu hóa cảm giác lái. 

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH VƢỢT TRỘI 

Việc sử dụng Hệ thống van biến thiên thông minh kép cùng hộp số tự động 6 cấp đem lại cho GX460 công 

suất vượt trội mà vẫn êm ái trên mội địa hình đường sá.

 

AN TOÀN 

BẢO VỆ TỐI ĐA 

Một bài kiểm tra va chạm thông thường sẽ cung cấp 119 điểm dữ liệu, nhưng Lexus sử dụng hình mẫu kĩ 

thuật số với hai triệu điểm. Khi thực hiện bài kiểm tra va chạm với hình mẫu kĩ thuật số, chúng tôi đã phát 

triển những sáng kiến nâng tầm an toàn để đảm bảo bạn và hành khách luôn được bảo vệ trên những chuyến 

đi

 

An toàn hàng đầu 
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Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho bạn không đơn thuần chỉ giảm thiệu chấn thương và tai nạn – mà đó là 

phải là ngăn chặn va chạm có thể xảy đến. Với nhửng tính năng an toàn chủ động tiên tiến, giờ đây việc bạn 

cần tập trung chỉ là sự phấn kích trên từng hành trình. 

TĂNG CƢỜNG KHẢ NĂNG CHIẾU SÁNG BAN ĐÊM 

Hệ thống đèn LED sử dụng ít năng lượng hơn đế tạo ra ánh đèn sáng hơn gấp đôi những loại đèn bình 

thường. Đồng thời cũng có thể tập trung vào một hướng chiếu sáng nhất định đề tránh ảnh hưởng đến việc 

điều khiển của các phương tiện giao thông khác. 

 

KIỂM SOÁT ĐỘ BÁM ĐƢỜNG 

Khi xe di chuyển tại những khúc cua, hệ thống chống trượt của vi sai sẽ ngay lập tức phân phối lực đến bánh 

sau nhằm nân cao khả năng bám đường và sự ổn định cho xe mà không tạo ra các xung lực gây ảnh hưởng 

đến cảm giác lái.

 



Lexus Việt Nam www.lexusvietnam.org Hotline: 0944 444 212 

 

Công nghệ sẵn sàng cho bạn và vì bạn 

Mạnh mẽ dấn thân vào những hành trình mới trong khi tận hưởng cảm giác xa hoa với GX460. Điều bạn trải 

nghiệm không đơn giản chỉ là sự thoải mái, tiện nghi và phấn khích, mà đó là cảm giác lái đến từ trực giác 

khi mọi nhu cầu của bạn đếu là mệnh lệnh hàng đầu. 

HỆ THỐNG ÂM THANH CAO CẤP 

Xe được trang bị hệ thống âm thanh 9 loa Dolby Digital cao cấp – một trong những hệ thống giải trí trong xe 

tốt nhất hiện nay; cùng với đầu DVD, AM, FM tự động thay đổi. Đây là tất cả bạn cần cho một trải nghiệm 

âm thanh không gì sánh được. 

 

KHÔNG GIAN NỘI THẤT LÝ TƢỞNG 

Hệ thống điều hoà 3 vùng độc lập giúp cho người lái, hành khách phía trước và phía sau có thể điều chỉnh 

nhiệt độ trong khoang tuỳ theo nhu cầu. Nếu mức độ ô nhiểm khí bên ngoài cao, hệ thống sẽ tự động tái chế 

không khí bên trong để đảm bảo không gian luôn trong lành. 

DỊCH VỤ HẬU MÃI TOÀN DIỆN 

Khi sở hữu một chiếc xe Lexus, khách hàng không những tận hưởng những chiếc xe sang trọng hàng đầu với 

những công nghệ đỉnh cao mà còn được trải nghiệm trọn vẹn về dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện của 

Lexus. Từ những yêu cầu dịch vụ thông thường đến những dịch vụ đặc biệt, tất cà đều dược đáp ứng hoàn 

hảo bởi Lexus. 

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Của Lexus 

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo bởi chúng 

tôi muốn mỗi trải nghiệm của quý khách với Lexus là những trải nghiệm tuyệt vời nhất. 

Chúng tôi tự hào mang đến sản phẩm tuyệt vời này! 
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THƢ VIỆN ẢNH 
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