
lEXUs Ct 200h

10
12



Miljö- 
DEKlaratiOn

  CT 200h - Lexus Hybrid Drive   
  Bensin/el, Automat
 tillverkning Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden isO 14001.
Bränsledeklaration 
Förbrukning, liter/100 km Blandad körning 3,8 med 15” fälgar  4,1 med 16”/17” fälgar
 landsvägskörning 3,7 med 15” fälgar  4,0 med 16”/17” fälgar 
 stadskörning 3,7 med 15” fälgar  4,1 med 16”/17” fälgar
Koldioxid, CO2 
Utsläpp, g/km Blandad körning 87 med 15” fälgar  94 med 16”/17” fälgar 
 landsvägskörning 86 med 15” fälgar  93 med 16”/17” fälgar
 stadskörning 84 med 15” fälgar  94 med 16”/17” fälgar

 Förklaring Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
  Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO2) kan bli högre eller lägre beroende 
  på bland annat körsätt och körförhållanden.
Avgasrening
Utsläpp, mg/km Kolmonoxid, CO 187,2 
 Kolväten, HC 28,1
 Kolväten exkl. metan, nMHC 25,1
 Kväveoxider, nOx 3,3
 Miljöklass Hybrid

 Katalysator 2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt 
  nå bästa arbetstemperatur.
 syresensor Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.
 antiknacksensor Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
 Motordiagnos OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller 
  en god avgaskontroll.
 Återvinningshantering i enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds lexus bilägare 
  möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut.
  För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.lexus.se.

EnERgIDEKLARATIOn CO2

Utsläpp av koldioxid för ”medelbilen” i sverige för 2009 var 164 g/km (källa: transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.



säKErHEts- 
DEKlaratiOn

Europeiska säkerhetskrav  
  Modellen är konstruerad efter lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm gOa (global 
  Outstanding assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande 
  säkerhetskrav. 
Säkerhetsutrustning 
 aktiv säkerhet • aktivt krockskyddssystem PCs (Pre-Crash safety system) (tillval Executive)
  • antisladdsystem vsC (vehicle stability Control)
  • antispinnsystem trC (traction Control)
  • Bromsassistanssystem Bas (Brake assist system)
  • Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon   
  • Elektrisk styrservo EPs (Electric Power steering), hastighetsanpassad
  • Elektronisk bromskontroll ECB (Electronically Controlled Brakes)
  • Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
  • Hjälpsystem vid start i motlut HaC (Hill-start assist Control)
  • låsningsfria bromsar aBs (anti-lock Brake system)

 Passiv säkerhet • Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)
  • Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och ytterplatserna bak
  • Energiabsorberande material för huvudets islagszoner
  • Energiabsorberande material i dörrarna
  • Framstolar med inbyggt system (Wil) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid  
   påkörning bakifrån
  • Förutbestämda deformationsområden
   • Krockkuddar: 
   - tvåstegskrockkuddar fram, förare och passagerare 
    (passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar med nyckel)    
   - Knäkrockkuddar fram
   - sidokrockgardiner fram och bak 
   - sidokrockkuddar fram
  • nackskydd på samtliga platser, justerbara
  • skyddsbalkar i samtliga sidodörrar
  • trepunktsbälten på samtliga platser

 övrig säkerhet • automatisk låsning av dörrarna under färd
  • Högt monterat bromsljus
  • isOFiX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak
  • larm (startspärr, rörelsesensor och lutningssensor) med sirén
  • lED-dioder i bromsljus som ger ett mer intensivt bromsljus



tEKnisKa 
Data

   CT 200h - Lexus Hybrid Drive   
  Bensin/el, Automat
Yttermått/Vikt    längd, mm  4320
 Bredd, mm  1765
 Höjd, mm  1430 (Eco)  1440 (Comfort/sport/Executive)
 axelavstånd, mm  2600
 spårvidd fram, mm   1535 (Eco)  1525 (Comfort/sport/Executive)
 spårvidd bak, mm  1530 (Eco)  1520 (Comfort/sport/Executive)
 Markfrigång, mm  130 (Eco)  140 (Comfort/sport/Executive)
 tjänstevikt, kg  1490 (Eco)  1540 (Comfort/sport/Executive)
 totalvikt, kg  1790 (Eco)  1845 (Comfort/sport/Executive)
 Dragvikt, kg   0
Lastkapacitet Bagagevolym, l  375 (985 vid nedfällt baksäte)
 Max last, kg  300 (Eco)  305 (Comfort/sport/Executive) 
 Max taklast, kg  75 
Motor, Bensin  typ  4-cyl. vvt-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
 Bränslesystem   Elektronisk insprutning
 Cylindervolym, cm3  1798
 Max vridmoment  142 nm vid 2800-4400 v/min
 Max effekt   73 kW/99 hk vid 5200 v/min
Motor, El typ  växelström synkronmotor, permanentmagnet
 Batteri  nickelmetallhydrid (ni-MH) 201,6 volt
 Max vridmoment  207 nm
 Max effekt  60 kW/82 hk vid 2768-4000 v/min
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive)   100 kW/136 hk
Kraftöverföring  typ  Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-Cvt)
Chassi Fram  MacPherson-typ med krängningshämmare
 Bak  individuell hjulupphängning i kombination med dubbla länkarmar
Styrning Kuggstångsstyrning  Elektrisk styrservo (EPs), hastighetsanpassad
 vänddiameter, m  10,4 på hjul
Hjul och däck Fälgar  Eco 15”x5,5”j lättmetallfälgar
   Comfort 16”x6”j lättmetallfälgar
   sport/Executive 17”x7”j lättmetallfälgar 
 Däck  Eco 195/65r15
   Comfort 205/55r16
   sport/Executive 215/45r17  
 reservhjul  reservhjulet ersatt av reparationskit 
Bromsar typ  ventilerade skivbromsar fram, solida skivbromsar bak 
Prestanda toppfart, km/h  180 
 acc. 0-100 km/h  10,3 sek 
Bränsletank volym  45 liter
Bränslekvalitet typ  95 oktan blyfri bensin
garantier nybilsgaranti*  3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträckan under första året)
 Hybridgaranti*  5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
 garanti mot genomrostning av karossen*  12 år utan milbegränsning 
 garanti mot ytrost och lackskador* 3 år utan milbegränsning 
 vagnskadegaranti 3 år utan milbegränsning 
 lexus Euro assistance 24 vägassistans dygnet runt 3 år utan milbegränsning 

 Kontakta din återförsäljare för detaljerad information kring villkor
 * gäller för material- eller tillverkningsfel



Urval av 
UtrUstning

ECO
Exteriört
Backspeglar, yttre, i karossens färg med integrerade blinkers. Eljusterbara och eluppvärmda
Bakljus och bromsljus, lED
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med intervallfunktion
Centrallås, fjärrstyrt
Dörrhandtag i karossens färg
lättmetallfälgar 15”
rutor, Uv-reducerande
strålkastare, halogen, med automatisk av/på-funktion
takspoiler i karossens färg
varselljus, lED
vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad
vindrutetorkare med variabel intervallfunktion
Interiört
armstöd fram
Baksäte, fällbart 60/40-delning
Burk-/mugghållare fram
Eluttag 12 v i mittkonsolen fram
Filter för renare kupéluft
Framstolar, eluppvärmda
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
indikator för ekonomikörning
informationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m
instegslister, upplysta
instrumentbelysning, Optitron, reglerbar
insynsskydd för bagage
Klimatanläggning, elektroniskt styrd med separat temperaturinställning förare/passagerare
Klädsel, tyg
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: Ev (endast eldrift), Eco, normal och sport
larm (startspärr, rörelsesensor och lutningssensor) med sirén
ljudanläggning, rDs-radio med CD integrerad i instrumentpanelen samt 6 högtalare.  
MP3/WMa-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree. UsB-port och aUX-ingång
ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, informationsdisplay och röststyrning
ratt, läderklädd
ratt, manuellt justerbar i höjd- och längdled
startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel)
 
COMFORT (utöver utrustningsnivån Eco)
Exteriört
Dimljus, fram
lättmetallfälgar 16”

Interiört
Backspegel, inre, automatiskt avbländande med integrerad display för backkamera  
(ej backkamera integrerad i backspegeln i kombination med navigationssystem HDD)
Farthållare

Tillval (gäller både Comfort och Sport)
Klädsel, skinn
ljudanläggning, rDs-radio med CD-växlare (6 CD) integrerad i instrumentpanelen samt  
10 högtalare. MP3/WMa-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree. UsB-port och aUX-ingång
navigationssystem HDD (40 gB) med dynamisk vägledning (Drg). 7” lCD färgskärm, styrs  
via remote touch-kontroll. Backkamera

SPORT (utöver utrustningsnivån Comfort)
Exteriört
Centrallås, smart Entry Keyless system (nyckellöst lås- och startsystem)
lättmetallfälgar 17”
rutor bak, mörktonade
strålkastare, halvljus, lED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion
vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

EXECUTIVE (utöver utrustningsnivån Comfort)
Exteriört
Backspeglar, yttre, i karossens färg med integrerade blinkers. Eljusterbara, eluppvärmda och 
elinfällbara. automatiskt avbländande
Centrallås, smart Entry Keyless system (nyckellöst lås- och startsystem)
lättmetallfälgar 17”
Parkeringssensorer fram och bak
strålkastare, halvljus, lED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion
vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion
Interiört
Förarstol, inklusive svankstöd, elektriskt justerbar med minne
Klädsel, skinn
ljudanläggning Mark levinson® Premium surround-system med 13 högtalare och DvD-växlare 
(6 skivor) integrerad i instrumentpanelen. MP3/WMa-kompatibilitet. Hårddiskbaserat ljudbiblio-
tek med gracenote® databas. Bluetooth® handsfree. UsB-port och aUX-ingång
navigationssystem HDD (40 gB) med dynamisk vägledning (Drg). 7” lCD färgskärm, styrs  
via remote touch-kontroll. Backkamera

Tillval (Executive)
aktivt krockskyddssystem (PCs) i kombination med aktiv farthållare (aCC) 
taklucka, elektrisk



toyota sweden aB, lexus Division
Box 1 103, 172 22 sundbyberg
tel 08-706 71 00

E-mail info@lexus.se
www.lexus.se

toyota sweden aB, lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer
i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. vi reserverar oss för eventuella
tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckning i februari 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade lexus-återförsäljare för närmare information.
adresser och telefonnummer hittar du på www.lexus.se. Produktion: insikt
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