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aproape mut când se rulează cumpătat. Totuși, cei 
197 CP pe care îi pune la bătaie sistemul de pro-
pulsie hibrid se simt chiar dacă sunt ușor sabotați 
de transmisia pseudo-CVT, în fapt un angrenaj pla-
netar. Concret, neajunsurile sale sunt răspunsul la 
apăsarea pedalei de accelerație nu chiar spontan 
și reprizele mai blajine. Pe distanțe scurte este po-
sibilă inclusiv rularea exclusiv electrică, dar atuul 
lui NX 300h nu este acesta, ci consumul redus, cel 
mediu declarat fiind de doar 5,1 l/100 km. În prac-
tică, am obținut în jur de 6,5, dar cel urban poate fi 
menținut lejer sub 8. Atâta vreme cât nu îi ceri im-
posibilul, Lexus NX se descurcă onorabil și pe vira-
je, deși concurența germană pare mai competentă 
la acest capitol. Dinamica este ușor influențată și 
de sistemul 4x4 cu punte spate acționată exclusiv 
electric, ce își arată eficiența mai mult la plecările 
de pe loc și mai puțin pe viraje. 

Una peste alta, Lexus NX 300h e un model 
foarte interesant și demn de luat în seamă. Desig-
nul avangardist îl face unic în peisajul SUV-urilor 
compacte, iar propulsia hibridă ține consumul la 
respect. Faptul că accentul e pus pe confort, nu pe 
sportivitate, se dovedește a fi, în final, o alegere 
foarte inspirată.
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Pe modul Sport, în locul ceasului care indică nivelul 
de putere utilizat apare un turometru.
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Lexus NX 300h

Preț (euro) 50.500

Concurenți:   Range Rover Evoque, BMW X3, Audi Q5

Putere maximă totală (CP) 197

0–100 km/h (s) 9.3

Viteză maximă (km/h) 180

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,1

Emisii CO2 (g/km) 117

Propulsie Motor termic: Benzină, L4, 2494 cmc, 155 CP/ 
5700 rpm, 210 Nm/4200–4400 rpm. Motor electric față:  
105 kW (143 CP), 270 Nm. Motor electric spate: 50 kW  
(68 CP), 139 Nm. Trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4630 x 1845 x  
1645 mm. Ampatament: 2660 mm. Volum portbagaj: 
555–1600 l. Masă la gol: 1860 kg

Date tehNice

Lexus NX 300h este un model 
inedit nu doar din perspectiva 
designului, ci și a sistemului de 
propulsie hibrid sau tracțiunii 
integrale cu roți spate acționate 
exclusiv electric. Principalul său 
atu este modul de rulare foarte 
elegant și confortabil. Statutul 
premium se regăsește și în preț.
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