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 DESIGN 

 “Met de nieuwe UX 250h wilden we niet gewoon de gevestigde cross-
overlook volgen, maar breken met de conventies en iets creëren met 
meer eigen karakter en dynamiek.” 

 UX HOOFDINGENIEUR
CHIKA KAKO 

 DE LEXUS 
UX 250h 
 NIEUWE HORIZONTEN VOOR DE 
URBAN EXPLORER 

 De volledig nieuwe Lexus UX 250h stelt al het voorgaande in vraag. Zijn 
gedurfde design straalt een onmiskenbare kracht uit. Tegelijk suggereren zijn 
sierlijk gesculpteerde oppervlakken een zowel stijlvol als dynamisch karakter. 
Het resultaat is een auto met een unieke présence op de weg. 

Met zijn pittige voorkant, zijn karakteristiek Lexus-radiatorrooster, zijn sportieve 
silhouet en en zijn krachtig getekende achterkant, geeft de UX 250h een 
schitterende nieuwe betekenis aan het concept cross-over. Het interieur is 
al even opwindend, met een designconcept dat de grenzen verkent tussen 
binnen en buiten en bovendien geïnspireerd wordt door traditionele Japanse 
“engawa”-veranda’s. Aan het stuur van de UX 250h voel je je perfect thuis 
in een luxueuze, op de bestuurder afgestemde omgeving die open maar 
veilig aanvoelt. 
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 DESIGN 

 De UX 250h zal een zelfopladend 
hybridesysteem hebben dat naadloos 
een benzinemotor combineert 
met elektrische aandrijving voor 
moei te loze accelerat ies ,  een 
uitstekende brandstofefficiëntie en 
een lage uitstoot. 
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 TECHNOLOGIE 

01

   UX 250h FWD
Max. vermogen: 146 DIN-pk / 107 kW*
Cilinderinhoud: 1987 cm³
Verbruik, gecombineerde cyclus: 4,1 - 4,3 l/100km *
CO2-uitstoot, gecombineerde cyclus: 96 - 103 g/km*
Acceleratie 0 - 100 km/u (s): 8,5 

 * Geschatte waarden volgens de gecorreleerde NEDC normen 
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 PRESTATIES 

02

03

01  Schitterende wendbaarheid in de stad
02 Duidelijke informatie voor de bestuurder dankzij een helder kleurenscherm van 

10,3"
03 Een hoge, vertrouwenwekkende zitpositie in een luchtig, op de bestuurder 

gericht interieur 

 CROSS-OVERPRESTATIES OP EEN 
HOGER NIVEAU 

 De UX 250h biedt een interieur met de hoge, betrouwbare zitpositie en de 
uitstekende zichtbaarheid van een moderne cross-over. Hij combineert die 
echter met de dynamische prestaties van een hatchback. De UX 250h is 
bijzonder wendbaar en alert. En dankzij een zeer stijve koetswerkstructuur 
en een laag zwaartepunt is hij geruststellend stabiel in bochten en op slechte 
ondergrond. De stabiliteit bij hoge snelheid en zijwind wordt verder verbeterd 
door unieke, stabiliserende en tevens aerodynamische elementen, die subtiel 
geïntegreerd werden in de vorm van de wielkasten en de achterlichten. Hij 
rijdt verbluffend stil, ook bij hogere snelheden, dankzij een oordeelkundige 
toepassing van geluidsabsorberende materialen over de hele auto. En met de 
beste draaicirkel in zijn klasse, gecombineerd met intelligente parkeersensoren, 
laat de UX 250h zich zeer vlot en veilig manoeuvreren in de stad.

De UX 250h heeft een zelfopladend hybridesysteem van een nieuwe 
generatie dat een in de klasse toonaangevende brandstofefficiëntie koppelt 
aan een zeer vlotte vierwielaandrijving. De UX 250h is ook beschikbaar in 
een dynamische F SPORT uitvoering.

De Lexus UX zit boordevol innoverende technologie. De Panoramic View 
Monitor combineert de beelden van vier videocamera’s en biedt een schitterend 
zicht in 360° van bovenuit op de auto en de omgeving om preciezer te kunnen 
manoeuvreren. Met het nieuwste Lexus Safety System +, kan de UX 250h nu 
bovendien ‘s nachts voetgangers  en zelfs fietsers detecteren. 



UX06

 VAKMANSCHAP 

 BELEEF JAPANSE GASTVRIJHEID EN 
UITMUNTEND VAKMANSCHAP 

 Wij geloven dat je door een prachtig exterieur verliefd 
kan worden op een auto, maar het zijn de kwaliteit en de 
attente details in het interieur die de relatie in de loop van 
de tijd verder zullen verdiepen. De UX 250h brengt het 
Japanse concept “Omotenashi” tot leven, dat staat voor 
het geven van een bijzonder gevoel van welkom zijn en 
gastvrijheid. In de UX 250h creëerden we met materialen 
van de hoogste kwaliteit en onder het kritische, toeziende 
oog van onze “Takumi”-meestervaklui een luxueuze, 
karaktervolle omgeving. Een van de als optie beschikbare 
interieurbekledingen werd bijvoorbeeld geïnspireerd 
door het korrelpatroon van Japans handgemaakt 
papier, het zogenaamde “washi”, dat een sfeer van rust 
en warmte creëert. De lederen zetels zijn voorzien van 
een traditioneel “sashiko”-stikpatroon en zijn uitzonderlijk 
comfortabel. Ook technologie tilt de elegantie naar een 
hoger niveau, zelfs in de kleinste details: de toetsen van 
de airconditioning worden draadloos verlicht om een 
effect te creëren dat tegelijk mooi is en plezierig om 
te gebruiken. 

01  Intuïtieve systemen met Touch Pad-bediening en elegant 
afgewerkte palmsteun

02 Verfijnd detail op het instrumentenbord
03 Lederen zetels met de traditionele “sashiko”-stiktechniek 

01

02 03
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 KLEUREN  |  EXTERIEUR 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 MERCURY GREY | 1H9  SATIN SILVER | 1J4 

 SONIC TITANIUM | 1J7  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  RED | 3T2 

 COPPER BROWN | 4X22  BLAZING CARNELIAN | 4Y1 

 TERRANE KHAKI | 6X4  CELESTIAL BLUE | 8Y6 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 1 Enkel beschikbaar op de F SPORT en F SPORT Line Plus.
2 Niet beschikbaar op de F SPORT en F SPORT Line Plus.
3 Niet-metaalkleur

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven exterieurkleuren licht verschillen van de 
werkelijke kleuren. 
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

 STOF 

 Black 

 White  Flare Red 

 F SPORT-LEDER 

 Black 

 White Ash*  Ochre 

 White Ash* 

 Cobalt**  Rich Cream 

 LEDER 

 Black 

 *Niet beschikbaar in combinatie met buitenkleur ‘Black’ (212)
**Niet beschikbaar in combinatie met buitenkleur ‘Mercury Grey’ (1H9) 
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 TECHNISCHE GEGEVENS 

 1 Geschatte waarden volgens de gecorreleerde NEDC normen.
*  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving met een representatief productiemodel, conform de eisen van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 (gewijzigd door Uitvoeringsverordening 

(EU) 2017/1231). Het brandstofverbruik en de CO2-waarden kunnen verschillen van de gemeten waarden. De rijstijl en diverse andere factoren (staat van de weg, verkeersdrukte, staat van de auto, bandenspanning, gemonteerde uitrusting, 
belading, aantal passagiers, enz.) spelen een rol in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen.

Opmerking: de vermelde informatie is gebaseerd op de voorlopige gegevens van de constructeur en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Neem contact op met de Lexus-dealer bij u in de buurt en/of kijk op nl.lexus.be voor de meest recente informatie. 

VERBRANDINGSMOTOR UX 250h FWD (AWD)

Cilinderinhoud (cm³) 1987
Cilinders / kleppen L4/16
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min)1 146 bij 6000
Max. vermogen (kW bij t/min)1 107 bij 6000
Max. koppel (Nm bij t/min)1 180 bij 4400

ELEKTROMOTOR(EN)

Type AC synchroon, permanente magneet 
(AC synchroon, permanente magneet / inductie) magneten / inductie)

Max. vermogen (DIN-pk) vooraan / achteraan 109 / — (109 / 7,0)
Max. vermogen (kW) vooraan / achteraan 80 / — (80 / 5,3)
Max. koppel (Nm) vooraan / achteraan 202 / — (202 / 55)

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Totaal vermogen (DIN-pk)1 178
Totaal vermogen (kW)1 131

TRANSMISSIE

Type Elektronische Continu Variabele Transmissie
Aandrijving Voorwielaandrijving (vierwielaandrijving)

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 177
Acceleratie 0-100 km/u (s) 8,5 (8,7)

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)

Gecombineerde cyclus vanaf 4,1 tot 4.3 (vanaf 4.5 tot 4.8)1

CO2-UITSTOOT* (g/km)

Gecombineerde cyclus vanaf 96 tot 103 (vanaf 106 tot 114)1

EMISSIENORM

Euro Class Euro 6d-TEMP

AFMETINGEN (mm)

Lengte 4495
Breedte (zonder buitenspiegels) 1840
Hoogte 1540



 © 2018 Lexus Belgium – TBel n.v. behoudt zich het recht 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.

Al de waarden met betrekking op CO2-uitstoot en verbruik in deze brochure zijn gebaseerd op de 
gecorreleerde NEDC waarden (op basis van de WLTP testnormen).

Opmerking: de voertuigen afgebeeld en de technische gegevens beschreven in deze brochure 
kunnen verschillen van de modellen en uitrusting die in uw regio beschikbaar zijn. 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.

* Lexus Europe is een afdeling van Toyota Motor Europe NV/SA.
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 Meer over de nieuwe UX: 

nl.lexus.be/UX

facebook.com/lexusbelux 


