
OMARM HET JAPANSE VAKMANSCHAP EN DESIGN

Voor de volledig nieuwe cross-over Lexus UX hebben onze creatieve teams alles in het werk gesteld om de 
grenzen tussen koetswerk- en interieurdesign uit te vlakken. Daarvoor putten ze inspiratie uit de traditionele Japanse 
‘engawa’-kamers, die aan de buitenkant van huizen worden gebouwd en de binnen- en buitenwereld verenigen. Dat 
concept komt het meest tot uiting vanaf de bestuurderszetel, waar het instrumentenbord door de voorruit lijkt uit te 
lopen in de motorkap. Dankzij dat slimme effect kan de bestuurder de afmetingen van de auto beter inschatten, wat 
manoeuvres in de stad heel wat eenvoudiger maakt, zeker in combinatie met het onovertroffen zicht vooruit. Het 
thema komt ook terug in de ‘Takumi’-lederbekleding met ‘sashiko’-effect, een quilttechniek die wordt gebruikt om 
judo- en kendo-uniformen te verstevigen. Bovendien simuleert een van de interieurafwerkingen voor de UX het 
delicate papierpatroon van de ‘shoji’-schuifdeuren die men vaak aantreft in Japanse huizen.

NIEUWE VORMEN VAN KRACHT EN VEILIGHEID

Door te vertrekken vanaf een wit blad papier, met een gloednieuw onderstel en ophangingssysteem, hebben de 
ingenieurs dankzij het stijve koetswerk en lage zwaartepunt van de UX een wendbare en erg leuk rijdende cross-over 
gemaakt. Hij puurt zijn vermogen uit een geavanceerd aandrijvingssysteem: een zelfopladend hybridesysteem dat 
zijn emissies minimaliseert en ook verkrijgbaar is met vierwielaandrijving. Naast talloze innovatieve technologieën 
zoals de Panoramic View Monitor en het Mark Levinson® Premium Surround-systeem van wereldklasse beschikken 
alle UX-modellen ook standaard over het Lexus Safety System +. Dat bestaat uit het Pre-Collision System met 
voetgangersdetectie, Lane Keeping Assist en Lane Tracing Assist om u op koers te houden, het Adaptive High-beam 
System voor een beter zicht in het donker, en de Dynamic Radar Cruise Control die uw rijsnelheid regelt in functie 
van uw voorligger.

DE NIEUWE UX
OVERTREFT DE TRADITIONELE CROSS-OVER

Door alles wat hem voorafging in vraag te stellen, combineert de volledig nieuwe cross-over Lexus UX een gedurfd 
stadsdesign met een onmiskenbare kracht. In zijaanzicht getuigt zijn gebeitelde koetswerk van zuivere en dynamische 
lijnen. Vooraan is het radiatorrooster getooid met een intrigerend roosterpatroon dat van het centrale Lexus-logo 
naar de buitenkanten toe geleidelijk aan van vorm verandert terwijl de drievoudige led-koplampen worden versterkt 
door pijlvormige dagrijlichten. Het designteam ontwikkelde in zijn streven naar vernieuwing verscheidene doorbraken 
voor de UX. Voorbeelden daarvan zijn de vin op de achterlichtblokken, die de auto helpt te stabiliseren bij zijwind, 
evenals de getrapte wielkasten om het rijgedrag in de bochten te verbeteren.
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© 2018 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en uitrusting kunnen ook 
gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Uw plaatselijke erkende 
Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke veranderingen, die voor uw regio vereist 
zouden kunnen zijn.

Opmerking: de vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken van een 
pack of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken 
van de in deze brochure afgedrukte foto’s. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: nl.lexus.be

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, 
de productie, de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum 
worden beperkt. Uw dealer zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking 
tot afgedankte voertuigen. 
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Meer info over de nieuwe UX: 
nl.lexus.be/UX 
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux
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