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С тази брошура ви каним да се подготвите за въодушевлението от избора 
на вашия нов Lexus UX. Демонстрирайки най-новия дизайн на Lexus, UX 
се отличава с подчертана и изпъкваща радиаторна решетка и динамична 
визия на кросоувър. Независимо дали изберете задвижвания от бензинов 
двигател UX 200 или самозарядния хибрид UX 250h, за вас ще бъде 
истинско удоволствие да притежавате и шофирате UX.

Отвътре UX е много изтънчен: големият му 10,3-инчов мултимедиен дисплей 
поднася информацията по лесен за възприемане начин и се управлява 
интуитивно чрез тъчпад или с гласови команди. Изящните кожени шевове 
и материалите с такуми изработка внасят модерна елегантност и изискана 
атмосфера в кокпита.

Всички версии на UX са оборудвани с най-новата Lexus Safety System+.  
Тя включва система за предотвратяване на удар (PCS), която вече 
разпознава пешеходци през нощта и велосипедисти през деня; асистент 
за следене на лентата, който ще ви помогне да останете в правилната 
траектория; автоматични дълги светлини за подобрена видимост през 
нощта; динамичен круиз контрол с радар и интегриран асистент за 
разпознаване на пътни знаци.

ИЗБОРЪТ
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ИЗБЕРЕТЕ

01. МОДЕЛИ

Изберете иновативния самозаряден 
хибрид UX 250h или задвижвания 
от бензинов двигател UX 200.

 

Страници 04-07

02.  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Научете повече за изумителното 
стандартно оборудване и за 
впечатляващите опции, достъпни 
за вашия нов кросоувър UX.

Страници 08-11

03.  ТЕХНОЛОГИИ

Научете повече за технологиите 
на UX като Lexus Safety System +, 
Head-Up дисплей и Lexus Premium 
навигация.

 
Страници 12-15

04.  F SPORT

За по-динамично усещане при 
ш о ф и р а н е  от к р и й т е  н о в и я  
UX F SPORT.

Страници 16-17

07.  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Запознайте се с всички ключови 
технически данни за UX 250h и 
UX 200, преди да поръчате вашия 
кросоувър UX.

 
Страници 26-27

05.  АКСЕСОАРИ

Открийте гамата аксесоари, 
създадени от Lexus, за да направят 
изживяването при шофиране на 
кросоувъра UX още по-приятно.

Страници 18-19

06. ЦВЕТОВЕ

Изберете вашия любим екстериорен 
цвят и изберете интериор с такуми 
изработка, които ще ви приветстват 
всеки път, когато шофирате вашия 
нов UX.

Страници 20-25

UX 200  |  UX 250h
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МОДЕЛИ

UX 200 е оборудван с изцяло нов 2-литров бензинов двигател, създаден 
да осигури комбинация от динамика и екологична работа. Използвайки 
високоскоростно изгаряне за постигане на повишена термодинамична 
ефективност, този 4-цилиндров агрегат разчита на директно впръскване 
на горивото с многоточкови дюзи, на регулируеми маслена и водна помпа, 
както и на интелигентна система за променливо газоразпределение 
с електрически актуатор. UX 200 разполага с нашата първа Direct 
Shift CVT-трансмисия, която осигурява плавно движение и икономия на 
гориво в комбинация с пъргави реакции при шофиране.

THE  
UX 200

Впечатляващ екстериорен цвят Mercury Grey, 
18-инчови алуминиеви колела.
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МОДЕЛИ

UX 250h се захранва от самозарядната хибридна система на Lexus, 
която използва нов високоефективен 2-литров 4-цилиндров бензинов 
двигател. Предлага се с предно задвижване или E-FOUR задвижване 
на всички колела. Системата разполага с нова компактна и лека 
transaxle-конструкция, както и с нов управляващ блок (Power Control 
Unit), проектиран да минимизира загубите на енергия заради топлина и 
триене. Използва се нова никел-метална хидридна батерия с преработена 
конструкция и по-компактна охладителна система. Това позволява 
батерията да бъде разположена под задната седалка, като тя не заема 
пространство от багажника и допринася за свалянето на центъра на 
тежестта при UX.

THE  
UX 250h

Впечатляващ екстериорен цвят F Sport / F Бяло, 
18-инчови алуминиеви колела F SPORT.
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MOДЕЛИ  |  БЕНЗИН

01. 2-ЛИТРОВ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
UX 200 използва иновативен 2-литров бензинов двигател, генериращ 
126 кВт (171 к.с.) и максимален въртящ момент от 205 Нм. Проектиран 
да отговаря на строгия стандарт за вредните емисии EВРО 6d, този лек 
и високоефективен агрегат прави UX 200 пъргав и екологичен при 
шофиране в града.

02. DIRECT SHIFT CVT-ТРАНСМИСИЯ
Използвайки задвижване на предните колела, UX 200 е оборудван с 
нова Direct Shift CVT-трансмисия, която комбинира фина работа и нисък 
разход с приятно усещане при шофиране.
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MOДЕЛИ  |  ХИБРИД

01. ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ САМОЗАРЯДНО ХИБРИДНО 
ЗАДВИЖВАНЕ НА LEXUS

Като предлага водеща за класа икономия на гориво и пъргави реакции при 
шофиране, UX 250h използва четвърто поколение самозарядно хибридно 
задвижване, генериращо 184 к.с. „Сърцето“ на силната комбинация от 
бензинова и електрическа мощ при UX 250h е т.нар. Power Control 
Unit, който е станал с 20% по-компактен и с 10% по-лек в сравнение с 
предходните системи на Lexus.

02. 2-ЛИТРОВ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
2-литровият бензинов двигател е един от най-ефективните задвижващи 
агрегати, създавани някога от Lexus. Сред технологичните характеристики 
на мотора са лазерно обработените легла на клапаните, високата 
степен на сгъстяване (14:1) и усъвършенстваната система за впръскване 
на горивото, комбинираща директно и индиректно впръскване.  
В допълнение, рециркулацията на отработените газове позволява бързо 
загряване на двигателя, а интелигентната система за променливи фази на 
газоразпределение прави автомобила по-приятен за каране и в същото 
време намалява вредните емисии.

03. ХИБРИДНА ТРАНСМИСИЯ
Това второ поколение хибридна трансмисия свързва 2-литровия 
бензинов двигател с двата електромотора/генератора и осигурява с  
25% по-малко вътрешно триене в сравнение с предишните системи  
на Lexus. Системата Sequential Shiftmatic осигурява „моторна спирачка“ 
на шест степени, създавайки усещане при превключване, подобно на 
това при конвенционална ръчна скоростна кутия, с помощта на „перата“ 
на волана или от S-позицията на скоростния лост.

04. ХИБРИДНА БАТЕРИЯ
Никел-метал хибридната батерия и охладителната й система са 
разположени под задната седалка на UX 250h, което осигурява повече 
пространство в багажника и по-нисък център на тежестта.

05. E-FOUR
Новият UX 250h се предлага или с предно задвижване, или с 
електрическата система за 4х4-задвижванe E-FOUR. Системата E-FOUR 
използва отделен електрически мотор-генератор на задната ос. Финото 
разпределение на мощността между предната и задната ос гарантира по-
стабилно пътно поведение – дори при изкачвания или заснежени пътища, 
но при по-нисък разход на гориво спрямо конвенционални 4х4-системи.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  ЕКСТЕРИОР

01. 17-ИНЧОВИ АЕРОДИНАМИЧНИ КОЛЕЛА
Решени в черен или сребрист металик, тези колела с аеродинамична форма 
разполагат с „перки“ от всяка страна на „лъчите“ – за първи път при Lexus. 
Формата на тези „перки“ е базирана на аеродинамичния елемент Gurney 
Flap, който се поставя на задния спойлер при болидите от Формула 1, за да 
контролира въздушния поток и да увеличава аеродинамичното притискане. 
Този иновативен нов дизайн на колелата позволява по-уверено усещане 
при шофиране, осигурявайки повече стабилност при спиране с по-добро 
охлаждане на спирачките и с намалени завихряния в страничните части 
на автомобила.

02. 18-ИНЧОВИ АЛУМИНИЕВИ КОЛЕЛА
Тези 2-цветни колела комбинират фрезовани части с покритие в черен 
металик, за да осигурят едновременно спортна и луксозна визия.

03. BI-LED ФАРОВЕ
Използвайки Bi-beam LED-модул с единичен „прожектор“ и L-образни 
дневни светлини, тези фарове излъчват решителност.

04. ФАРОВЕ С ТРОЙНИ LED-МОДУЛИ
Тези фарове интегрират три LED-„прожектора“ и L-образни дневни 
светлини с типичния за Lexus светлинен подпис във формата на острие. 
В допълнение, светлините за всякакви атмосферни условия ви помагат 
за по-добра видимост при шофиране в мъгла.

05. СВЕТЛИНИ ЗА ЗАВОЙ
Светлините за завой осигуряват по-добро осветяване в близката до 
автомобила зона при ляв или десен завой.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  ЕКСТЕРИОР

06. ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ
Дневните светлини във формата на острие са разположени в горната 
част на фаровете. Те интегрират L-образен светлинен подпис на Lexus, 
който създава усещане за продължение към екстериора на автомобила, 
докато вертикалните осветени линии изразяват усещане за дълбочина, 
създавайки уникален дизайн на светлините.

07. АЕРОДИНАМИЧНА ЗАДНА СВЕТЛИНА
Задната светлина на новия UX има усъвършенстван дизайн, който не 
само привлича погледи, но се характеризира също и с аеродинамична 
ефективност. В задните светлини са интегрирани „перки“, които намаляват 
промените в налягането на въздуха с около 16%, което допринася за отлична
стабилност при завиване, както и при страничен вятър. За отличителен 
вид в задницата е разположена непрекъсната единична светлинна ивица 
със 120 светодиода, изтъняваща нежно към центъра на автомобила, като 
достига минимална дебелина само 3 мм в най-тясната си точка.

08. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКЛЕН ЛЮК
Електрическият плъзгащ се стъклен люк, добавя усещане за свобода, 
простор и светлина в купето на UX.

09. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДЕН КАПАК
За удобно товарене и разтоварване, UX се предлага с електрически заден 
капак. Работата с него е лесна и без излишни усилия, стига да носите 
интелигентния ключ у себе си.

10. РЕЙКИ НА ПОКРИВА
Изработените от алуминий рейки на покрива създават привлекателна 
форма, която минава плавно и безпроблемно по покрива на UX.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  ИНТЕРИОР

01. КОКПИТ, ОРИЕНТИРАН КЪМ ВОДАЧА
За да създадат усещане за единна цялост при новия UX, нашите дизайнери 
се стремят да премахнат границата между екстериора и интериора. Този 
ефект осигурява на водача отлична видимост с ясно усещане за габаритите 
на автомобила. Тази концепция е най-осезаема от мястото на водача, 
защото там горната част на арматурното табло изглежда така, сякаш 
продължава зад предно стъкло. Подходът, поставящ човека в центъра, е 
отразен в интериорния дизайн на UX посредством концепцията „контрол 
от седалката“, която фокусира основните превключватели около мястото 
на водача.

02. S-FLOW КОНТРОЛ НА КЛИМАТИКА/CLIMATE 
CONCIERGE

S-Flow контролът на климатизацията управлява интелигентно температурата 
в купето във вашия UX според моментните условия, като осигурява отличен 
комфорт и икономия на гориво. Системата може да установи например 
дали седалките са заети и да адаптира температурата спрямо това. 
Системата също така освобождава леко киселинни нано-йони nanoe® 
от климатика към зоната при шофьора, като така помага купето да се 
напълни с чист въздух и създава атмосфера, която нежно овлажнява 
кожата и косата.

03. ВОЛАН
Предлагащият впечатляващо ниво на лукс за този клас 3-лъчев волан 
на новия UX е модифицирана версия на волана в лимузината флагман 
LS. Зоните на захват са изработени и усъвършенствани чрез записване 
на данни за натиск от дланите на професионален „Takumi” шофьор в 
рамките на многобройни тестове. За да се гарантира усещане за лукс, 
целият волан е „облечен“ в естествена кожа. Предлага се отопление 
на волана за по-студени сутрини, а чрез интегрираните контролери се 
управляват аудиосистемата, телефонът, мулти-информационният дисплей, 
динамичният круиз контрол с радар за всякаква скорост и асистентът за 
следене на лентата.

04. КОЖЕНИ СЕДАЛКИ/ОБШИВКА “САШИКО”
В мотив, който също е пренесен от лимузината флагман LS, облегалките 
на седалките при UX използват конструкция от две части, горна и долна, 
символизираща концепцията „контрол от седалката“. Тапицерията от 
кожа на UX е вдъхновена от „сашико”, традиционна японска техника за 
обшиване, която се използва и при изработката на облекло за бойни 
изкуства. Обшитата кожа е декорирана с нови модели перфорация, които 
следват математически криви и градации в перфектно подравняване, за 
да направят външния вид на седалките по-атрактивен.

05. РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ СЕДАЛКИ
Новият UX осигурява ергономична позиция на водача, която намалява 
умората и дава отлично усещане за обгръщане. До осем типа настройки 
на седалката позволяват много позиции, които са подходящи за широк 
кръг шофьори.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  ИНТЕРИОР

06. ЛУМБАЛНА ОПОРА
Седалките на UX осигуряват върхов комфорт при дълги пътувания и се 
предлагат с опционални регулируеми лумбални опори.

07. ИНТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ “УАШИ”
Арматурното табло на UX е разположено върху голяма площ, като 
свързваща страната на водача и пътника до него. Това дава възможност 
да се подчертае атмосферата в кокпита с помощта на фина качествена 
декорация, с опция за избор на два вида текстури и четири цвята.  
UX е първият модел на Lexus, който предлага интериорна текстура, 
вдъхновена от хартия, известна като “уаши”, която се използва в 
традиционните японски плъзгащи се врати.

08. БЕЗЖИЧНО ОСВЕТЯВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ 
ДЮЗИ

Всяка вентилационна дюза използва един-единствен контролер за 
управление на посоката и обема на въздушния поток. Модификациите с 
луксозно ниво на оборудване са с отличителни осветени вентилационни 
контролери с LED източник на светлина, който се захранва безжично 
чрез индукция.

09. ОТОПЛЯЕМИ И ВЕНТИЛИРАНИ СЕДАЛКИ
Нагревателите на седалките в новия UX са стандартно оборудване за 
шофьорска и предната пасажерска седалка. В горещите дни, използвайки 
студен въздух директно от климатичната система, вентилацията на 
седалките /опция/ помага за бързо охлаждане на пътниците.
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ТЕХНОЛОГИИ  |  АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

01. LEXUS PREMIUM АУДИОСИСТЕМА
Новият UX се предлага с Lexus Premium аудиосистема с шест или осем 
високоговорителя. Създавайки усещане за истинско изпълнение на живо 
точно пред слушателя, звукът идва директно от високоговорителите и се 
отразява от стъклото. За да се осигури качествено възпроизвеждане на 
вокалите с минимално „изкривяване“, диафрагмите на високоговорителите 
Panasonic® са направени от полимер, съдържащ бамбукови влакна и 
опалови растителни влакна, които ги правят по-лесни за рециклиране.

02. АУДИО MARK LEVINSON®

С мощност от 915 вата, премиум Surround аудиосистемата Mark Levinson® 
с 13 високоговорителя възпроизвежда звук на върхово ниво. Всеки 
електрически компонент в системата е изпипан така, че хармоничното 
изкривяване (THD – индикатор за изкривяване на сигнала) да падне до 
0,1% или по-малко. Системата включва усилвател клас D с характеристики 
150 W / 4 Ω x 12 канала (8 използвани канала). Голямата мощност на 
усилвателя му позволява да управлява големи високоговорители, като 
генерира кристален и същевременно много силен звук. Въз основа на 
оптимално разположение QLS (Quantum Logic Surround) системата 
използва нова технология за акустична обработка, за да възпроизвежда 
звука максимално точно, в пълно съответствие с желанията на композитора.

03. МУЛТИМЕДИЯ
Новият UX разполага с Lexus Connected Services, която интегрира 
функции като например навигиране за „последния километър“, връщане 
до вашия UX по най-добрия възможен маршрут, планиране на пътувания 
на мобилни устройства и синхронизиране на дестинации с навигационната 
система на автомобила, както и електронни напомняния за сервизиране.

04. УРЕДИ OPTITRON
Кокпитът на UX е оборудван с уреди Optitron с централен 7-инчов TFT LCD 
екран. Той показва максимално прегледно богат набор от информация, 
както и елегантни анимации, когато влезете и „запалите“ автомобила.

05. HEAD-UP ДИСПЛЕЙ
Данните за автомобила се прожектират цветно директно върху предното 
стъкло. Head-up дисплеят с размери 260 x 97,5 мм ви позволява да 
проверявате данни като указания на навигацията, аудио настройки или 
функции за безопасност без да отклонявате погледа си от пътя.

06. ТЪЧПАД
Централният дисплей се управлява от тъчпад или с гласови команди. 
Интерфейсът на тъчпада е проектиран така, че да ви даде интуитивно 
усещане за смартфона посредством операции като двойно „почукване“ 
и „прелистване“.

07. БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Безжичното зарядно устройство, разположено на централната конзола, 
позволява преносимо устройство или смартфон да бъдат зареждани, като 
просто ги поставите върху подложката за зареждане – по този начин се 
елиминира необходимостта от свързване на кабел за зареждане.
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01. ПЛАТФОРМА, УСТОЙЧИВА НА УСУКВАНЕ
UX разполага с нова платформа, която е в основата на отличното пътно 
поведение на автомобила. Развитието й се фокусира върху постигането 
на пъргави реакции при командите на водача, като в същото време създава 
чувство за стабилност и безопасност. Платформата позволява увеличаване 
на устойчивостта срещу усукване на купето посредством монтаж на 
елементи с висока якост и пръстеновидна структура около отворите на 
задните врати и на багажника. В ключови точки са използвани лепила с 
висока якост и лазерни заварки, които значително повишават цялостната 
устойчивост на купето.

02. НИСЪК ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА
Благодарение на новата платформа UX има най-ниския център на 
тежестта в своя клас. Тази особеност с ключово значение за динамичните 
характеристики на автомобила се допълва от мерки за намаляване на 
теглото в конструкцията на купето, включително
лек алуминий за вратите, страничните части и предния капак, както и на 
композитен материал за капака на багажника.

03. УСЪВЪРШЕНСТВАНА АЕРОДИНАМИКА
Новият UX може да се похвали с отлична аеродинамика, включваща и 
почти равно дъно на автомобила, което не само допринася за нисък разход 
на гориво, но и намалява шума от вятъра и завихрянията. Другите мерки за 
подобряване на аеродинамиката включват задна светлина от един модул с 
интегрирани „перки“, за да бъде задната част на автомобила стабилна при 
завои и страничен вятър. Освен това, при UX арките на калниците имат 
плоски страни и стъпаловиден горен участък, което съдейства въздушният 
поток да намали люшкането на автомобила и да поддържа автомобила 
стабилен в завой, смяна на ленти или движение направо.

04. ОКАЧВАНЕ
Предното окачване тип Макферсон и окачването с двойни носачи отзад 
са проектирани и настроени, за да подобрят комфорта и да направят 
реакциите на автомобила по-директни. Специално внимание е отделено 
на характеристиките на амортисьорите, както и върху качеството на 
маслото в тях, уплътненията им и намаляването на триенето.

05. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ
Електрическото сервоуправление с по-компактна и по-устойчива 
конструкция е адаптирано за UX, като е получило вал с по-голям диаметър. 
Това гарантира по-прецизни и по-директни реакции при командите от 
волана и подобрено усещане при управление.

06. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ШОФИРАНЕ
Превключвателят за избор на режим на шофиране е позициониран до 
панела на арматурното табло така, че да може да се управлява без да 
местите значително погледа си от пътя или да променяте позицията си зад 
волана. Режимите Eco, Normal и Sport са стандартни за всички версии, а 
модификациите UX 250h F SPORT S и Luxury разполагат с пет режима: 
Eco, Normal, Custom, Sport S и Sport S +.
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Новият UX разполага с най-новата версия Lexus Safety System+, която 
е разработена с цел допълнително намаляване на пътнотранспортните 
произшествия.

Lexus Safety System + включва:
- Система за предвотвратяване на удар с разпознаване на пешеходци
- Динамичен круиз контрол с радар
- Асистент за разпознаване на пътни знаци
- Асистент за следене на лентата
- Автоматични къси/дълги светлини

 
02. СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УДАР
Системата за предотвратяване на удар при новия UX вече може дори 
да разпознава пешеходци през нощта и велосипедисти през деня. За да 
се постигне това, чувствителността на камерата и динамичният обхват 
са подобрени, за да помогнат за намаляване на инцидентите в тъмното, 
например, когато пешеходец пред aвтомобила се вижда трудно заради 
фаровете на насрещния трафик. Освен това, зоната на разпознаване 
при радара е разширена, като позволява откриването на велосипедисти. 
Ако системата прецени, че вероятността от удар е висока, спирачките се 
активират автоматично, за да се избегне инцидент или за намаляване на 
щетите в случай на катастрофа.

03. ДИНАМИЧЕН КРУИЗ КОНТРОЛ С РАДАР
Системата използва радар и камерата за откриване на автомобили напред 
и за да осигури контрол за поддържане на подходяща дистанция. Ако 
автомобилът отпред спре, системата ще спре UX. Когато автомобилът 
потегли отново, UX също ще потегли и ще продължи да следва автомобила 
отпред. Тази система намалява натоварването върху водача в ситуации на 
често потегляне и спиране.

04. АСИСТЕНТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ
Системата за разпознаване на пътните знаци (RSA) при новия UX 
разпознава пътните знаци и предоставя информация на водача чрез 
мулти-информационния дисплей. Когато е свързан с динамичния круиз 
контрол с радар, настройката на скоростта на автомобила може бързо да 
се възвърне в съответствие с ограничението на скоростта, разпознато от 
RSA. Всичко става само с едно натискане на бутон. RSA идентифицира 
всички важни пътни знаци и предупреждения, в това число електро-
луминесцентни и мигащи знаци.

05. АСИСТЕНТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕНТАТА
Асистентът за поддържане на лентата (LTA) помага на шофьора да 
поддържа UX в центъра на лентата за движение. Също така системата 
може да осигури асистенция при движение по по-остри завои в сравнение 
с предишната система. Ако системата отчете, че има опасност UX да излезе 
от лентата, тя ще премине към режим за предотвратяване напускането 
на лентата, осигуряващ асистенция за връщане на автомобила в центъра 
на лентата.

При никакви обстоятелства Lexus Safety System+ не трябва да се използва за цялостна смяна на действията на 
водача зад волана. Моля, прочетете инструкциите много внимателно, преди да започнете работа със системата, и не 
забравяйте, че водачът винаги отговаря за безопасността. Детайли относно спецификациите и оборудването подлежат 
на промяна според местните условия и изисквания. Моля, попитайте за вашия местен оторизиран търговец на Lexus.
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06. АДАПТИВНИ ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ
Адаптивна LED система за дългите светлини предотвратява заслепяването 
на други участници в движението от UX. Отделните, независими един 
от друг светодиоди във фаровете, се включват/изключват за прецизен 
контрол на зоните, които трябва да се осветяват, и на тези, които не 
трябва да се осветяват.

07. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА НАЛЯГАНЕТО НА 
ГУМИТЕ

Посредством данни от сензори, инсталирани във всяка гума, мулти-
информационният дисплей показва данните за налягането в гумите 
и съответно предупреждава за спадане на налягането в някоя от тях. 
Системата може да намали риска от спукване на гума, както и да съдейства 
за намаляване разхода на гориво и за удължаване живота на гумите.

08. СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ПАРКИРАНЕ
Осигурявайки повече увереност на водача при паркиране в тесни 
пространства, системата за подпомагане при паркиране предупреждава 
водача за опасност от удар с помощта на сонарни датчици, предупреждение 
за напречен трафик и дисплей, показващ изображението от задната камера.

09. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАПРЕЧЕН ТРАФИК И 
СПИРАНЕ

Системата за предупреждение при напречен трафик се задейства, когато 
автомобилът се движи назад. Тя открива препятствия около автомобила 
и превозни средства, които се приближават към зоната зад автомобила. 
Когато е необходимо, системата ви предупреждава със звук и визуално от 
централния дисплей и съответното външно огледало. Ако е необходимо, 
за да избегнете сблъсък може да се активират и автоматичният контрол 
на газта и функцията за автоматично спиране.

10. СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА МЪРТВАТА ЗОНА
Радарни датчици, монтирани в задната броня, разпознават превозни 
средства в съседна лента, които не се виждат в страничните огледала. 
Ако водачът дава индикации, че ще смени пътна лента и превозно 
средство навлезе в мъртвата зона, в съответното огледало се появява 
предупредителен сигнал.

11. LEXUS ПАРКИНГ АСИСТЕНТ/ПАНОРАМЕН ОБЗОР
Мониторът* на системата за помощ при паркиране на Lexus ви помага 
да паркирате на заден ход. На централния дисплей се показва видео 
изображение на пространството, към което се движите на заден ход, 
и излизат линии, които да ви улеснят при управлението на автомобила.
За по-лесно маневриране в тесни пространства, системата за панорамен 
обзор предлага близо 360-градусов изглед около целия автомобил. 
Също така създава виртуална 3D картина на вашия UX, с водещи линии 
на екрана за подпомагане на маневрирането в града.

12. ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Достигайки още по-високо ниво безопасност, новият UX разчита на 
обхватен стандартен „щит“ от 8 въздушни възглавници. Те включват 
въздушни възглавници за водача и пътника отпред и въздушни възглавници 
за коляно, странични въздушни възглавници отпред и отзад и въздушни 
възглавници тип „завеси“ за всички странични прозорци.

*Позицията и дистанцията на хората и препятствията, които се показват на монитора, се различават от действителните. 
Не разчитайте изцяло на изображенията върху монитора и за да се уверите в безопасността, по време на шофиране 
проверявайте пространството около автомобила със собствените си очи.
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F SPORT

01. 18” F SPORT АЛУМИНИЕВИ КОЛЕЛА
Вдъхновени от колелата при купето LC и лимузината флагман LS, 
UX 250h F SPORT и F SPORT S са оборудвани с изключителни 18-инчови 
високоякостни алуминиеви колела с 5 двойни спици в тъмен металик.
 
02. F SPORT ВОЛАН
С логото на F SPORT воланът създава специален вид връзка с водача. 
„Перата“ позволяват бързо и прецизно превключване на предавките без 
да вдигате ръцете си от волана. Решен в перфорирана кожа, дизайнът на 
скоростния лост съвпада с този на волана, за да се създаде вълнуваща 
спортна атмосфера.
 
03. F SPORT УРЕДИ
Този централен уред е с иновативен 8-инчов TFT-дисплей и дизайн, 
наследен от легендарния суперавтомобил Lexus LFA. Дисплеят има 
стрелка на обортомера и дигитално показание на скоростта, каквито са 
характерни за моделите от F-линията на Lexus.
 
04. F SPORT ЧАСОВНИК
Ексклузивен часовник F SPORT с карбонова декорация и L-мотив на 
дизайна се поставя на UX 250h F SPORT и F SPORT S.
 
05. F SPORT СЕДАЛКИ
Насладете се на обгръщащите телата седалки F SPORT от кожа, подобни 
на тези при спортното купе LC, с 8-степенно регулиране и лумбална 
опора. Всички шевове по седалките, волана, арматурното табло и лоста 
на трансмисията са инспектирани от нашите „Takumi“ майстори. 
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06. F SPORT РАДИАТОРНА РЕШЕТКА
Ексклузивната радиаторна решетка на F SPORT и дизайнът на предната 
броня отличават UX 250h F SPORT от другите версии. Решена в черно, 
решетката със сложна структура на мрежата е вдъхновена от решетката 
на LS F SPORT и в нейното проектиране са инвестирани месеци на 
интензивно компютърно моделиране.

07. F SPORT СТАЙЛИНГ НА ЗАДНАТА ЧАСТ
В допълнение към ексклузивната задна броня, централната лайстна на 
нея и панела в долната част, решени в черен цвят, подчертават F SPORT 
визията на кросоувъра.
 
08. F SPORT ВЛОЖКИ ЗА ПРАГОВЕТЕ И „ПЕРФОРИРАНИ“ 

СПОРТНИ ПЕДАЛИ
Осигурявайки повишена защита, устойчивите F SPORT вложки за праговете, 
са решени в цвета на полиран алуминий и са получили логото на Lexus. 
„Перфорираните“ алуминиеви педали гарантират отлично сцепление 
и внасят дизайн от наследството в мотоспорта в UX 250h F SPORT и 
F SPORT S.
 
09. РЕЖИМ SPORT S+ 
Режимът Sport S + на модела UX 250h адаптира окачването, кормилното 
управление и реакциите на дроселовата клапа, което прави поведението 
на автомобила по-спортно.
 
10. АДАПТИВНО ОКАЧВАНЕ
За още по-динамични характеристики моделите F SPORT се отличават 
с адаптивно регулируемо окачване, подобно на това при купето LC. 
Това окачване разполага с регулируеми амортисьори на всяко колело с 
650 нива на адаптация, за да осигури максимално добър контрол върху 
всякаква настилка.
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АКСЕСОАРИ

ПАКЕТ SUV
Новият Lexus UX е кросоувър, който предизвиква 
всичко, познато от преди. SUV-пакетът с тези 
стилни аеродинамични „престилки“, които 
подчертават динамичния му спортен вид, ви 
помага да демонстрирате характер.

Предна „престилка“: тази „престилка“ е 
интегрирана към долния ръб на бронята, за да 
придаде на UX мощен и нисък профил.
Добавки за праговете: „удължете“ праговете 
на UX, за да направите вида му по-спортен и 
уникален.
Задна „престилка“: обгръщащият й стил поставя 
динамична нотка към спортния силует на UX.

ПАКЕТ ЗА 
ТРАНСПОРТИРАНЕ
Пакетът за транспортиране ще ви позволи да 
извлечете максимума от този кросоувър, който 
променя правилата на играта. Когато потеглите 
в търсене на приключения, Lexus UX ще може 
да пренесе всичко, от което се нуждаете.

Напречни греди: тези греди се фиксират в 
релсите на покрива на UX и осигуряват сигурна 
и стабилна основа за голям брой специални 
приставки.
Багажник за покрива (багажна кутия, Thule touring 
600 в черен гланц): тази аеродинамична кутия 
за багаж осигурява на вашия UX допълнителни 
300 литра пространство за товари. Тя се отваря 
от двете страни и има централно заключване.
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АКСЕСОАРИ

01. ДЕМОНТИРУЕМ ТЕГЛИЧ
Поставете теглича с топка, когато имате нужда от него, и го свалете, ако 
не ви трябва, за да направите употребата на вашия UX още по-гъвкава.

02. ОСВЕТЕНИ ДОБАВКИ ЗА ПРАГОВЕТЕ
Осветените добавки за праговете излъчват стил и карат вашия UX да 
изглежда още по-класен.

03. 17” АЛУМИНИЕВИ КОЛЕЛА ЗА ЗИМАТА
Зимните алуминиеви колела на Lexus са предназначени да подготвят 
вашия UX за тежки пътни условия и шофиране при ниски температури, 
като същевременно престижният му външен вид бива запазен.

04. 18” АЛУМИНИЕВИ КОЛЕЛА В ЧЕРЕН ГЛАНЦ – 
МАШИННО ФРЕЗОВАНИ

Гланцовото черно фрезовано покритие и 10-лъчевият дизайн създават 
неповторим вид на градска изтънченост.

01

02

03

04
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РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВ ЦВЯТ ЗА 
LEXUS Е МНОГО ПРОЦЕС, КОЙТО 
ИЗИСКВА МНОГО ВРЕМЕ

Дизайнерите на Lexus никога не използват готови цветове, а вместо това 
предпочитат да създават свои собствени, от нулата, процес, който може 
да отнеме до две години. Палитрата от бои на Lexus включва около  
30 различни цвята, включително и металик като Сатененосиво и Титан 
бежово.

Няма „преки пътища“ при създаването на нов цвят Lexus: дизайнерът взима 
решение едва след преглед на стотици образци. „При разработката на нов 
цвят виждам толкова много нюанси на боя, че понякога не мога да гледам 
напред в края на деня“, казва Мегуми Сузуки, един от най-опитните ни 
дизайнери по цветовете. За да си върши работата, тя разчита на добро 
познаване на хромогенията и на опитното си око.

“Всеки път, когато срещна някого, вляза в магазин или отида в нечий дом, 
проверявам цветовете и материалите”, казва тя. „В нашия отдел има много 
хора като мен.”

Дори след като цветът бъде оформен, има още много работа. На различни 
етапи по време на развитието Сузуки трябва да привлече малка армия от 
експерти: лабораторните специалисти, които тонират боята, създателите 
на моделите от клей, инженерите и хората от бояджийския цех, които ще 
дадат на всеки автомобил безупречено равномерно лаково покритие.  
На всеки няколко седмици Kansai Paint (доставчик на боя за Lexus) 
произвежда нова партида и дизайнерите на Lexus внимателно проверяват 
пробите, като огъват панелите за проверка така, че да следват контурите 
на автомобила. Всички панели се проверяват на закрито и на открито, 
под прожектори, на слънчева светлина, на сянка и в облачно време, по 
различно време на деня и в различни месеци на годината.

Избирането на крайния цвят не е лесно. Цвят, който е ослепителен в лятна 
сутрин, може да изглежда много лошо на сянка или под светлините на 
шоурума. Дизайнерите също трябва да се борят с капризите на собствените 
си предпочитания. „Странното нещо за цвета е, че възприятието ви за него 
може да се промени в зависимост от сезона, от това как се чувствате този 
ден и от тенденциите, които виждате”, казва Сузуки.
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F БЯЛО | 0831 БЯЛА ПЕРЛА | 0852

ЖИВАЧНОСИВО | 1H9 САТЕНЕНОСИВО | 1J4

ТИТАН БЕЖОВО | 1J7 ЧЕРНО | 2123

ГРАФИТЕНОЧЕРНО | 223 ЧЕРВЕНО | 3T23

MEДНО КАФЯВО | 4X22 ЯРЪК КАРНЕОЛ | 4Y1

ЗЕМНО КАКИ | 6X4

САПФИРЕНОСИНЬО | 8X11

НЕБЕСНОСИНЬО | 8Y6

1 Ексклузивно за F SPORT.
2 Не се предлага за F SPORT.
3 Плътен цвят

Моля, обърнете внимание: поради отклонения при отпечатването, действителните цветове на боята могат леко 
да се различават от показаните тук.
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ТЕКСТИЛ1

Черно

F бяло

Яркочервено

Яркочервено

F SPORT ТЕКСТИЛ / ТАХАРА ДЕКОРАЦИИ2

F черно

F SPORT КОЖА4

F черно

Бяла пепел Охра

Бяла пепел

Кобалтово Млечнобяло

Кобалтово Охра Пясъчно

КОЖА3

Черно

1 Текстилната тапицерия е стандартна за ниво на оборудване Comfort..
2 F SPORT текстил/декорации Tahara са стандартни за ниво F SPORT.
3 Кожата е стандартна за нивата Premium и Luxury.
4 Кожа F SPORT е стандартна за нивoто.
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01 Черен текстил (Business)
02 черна кожа (Luxury Premium)
03 Млечнобялa кожа (Luxury) 

01

02

03
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04 Бяла пепел кожа (Luxury Premium)
05 Охра кожа (Luxury)
06 Кобалтово кожа (Luxury)

04

05

06
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07 F черно F SPORT текстил/
декорации Tahara (F SPORT)

08 F SPORT яркочервено текстил/
декорации Tahara (F SPORT)

09 F черно F SPORT кожа (F SPORT)

07

08

09
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ДВИГАТЕЛ UX 200 UX 250h FWD (AWD)

Работен обем (cм3) 1987 1987
Разположение цил./клапани Р4/16 Р4/16
Макс. мощност (к.с. при об/мин) 171/6600 152/6000
Макс. мощност (кВт при об/мин) 126/6600 112/6000
Maкс. въртящ момент (Нм при об/мин) 205/4800 190/4400-5200

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ(И)

Тип — AC synchronous, permanent magnet  
(AC synchronous, permanent magnet / induction)

Макс. мощност (к.с.) отпред/отзад — 109 / - (109 / 7)
Макс. мощност (кВт) отпред/отзад — 80 / - (80 / 5.3)
Maкс. въртящ момент (Нм) отпред/отзад — 202 / - (202 / 55)

ТРАНСМИСИЯ

Тип Direct Shift-CVT електронно управляема безстепенна
Задвижване предно предно 

СИСТЕМНА МОЩНОСТ

Системна мощност (к.с.) 171 178
Системна мощност (кВт) 126 131

ДИНАМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Maкс. скроост (км/ч) 190 177
Ускорение (0-100 км/ч) 9.2 8.5 (8.7)

РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)

Градско 6.5 3.7/3.9 (4.1/4.2)
Извънградско 4.9 4.3/4.4 (4.6/4.6)
Комбинирано 5.5 4.1/4.3 (4.4/4.5)

CO2 ЕМИСИИ* (г/км)

Градско 147 85/88 (93/97)
Извънградско 112 98/101 (104/105)
Комбинирано 125 94/97 (101/103)

СТАНДАРТ ЗА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

Евро клас EURO 6d EURO 6d

TEГЛА (кг)

Макс. допустимо общо тегло 1980 2110
Тегло на празен автомобил (мин.-макс.) 1460 - 1540 1540 - 1620 (1600 - 1680)

ОБЕМИ1,2

Обем на багажника – вдигнати задни седалки, 
натоварване до кората (л)

334 320 (283)

Обем на багажника – вдигнати задни седалки, 
натоварване до покрива (л)

452 438 (401)

Обем на резервоара (л) 47 43
Макс. прикачен товар без спирачки (кг) 750 750
Макс. прикачен товар със спирачки (кг) 750 750

* Разходът на гориво и емисиите на CO2 се измерват в контролирана среда по представителен модел от серийното производство, в съответствие с изискванията на Европейски регламент EC 2017/1153 (изменен с Регламент ЕО 
2017/1231). Разходът на гориво и CO2-емисиите на вашия автомобил могат да се различават от измерените. Начинът на шофиране, както и други фактори (като пътни условия, трафик, състояние на автомобила, налягане на гумите, 
допълнително оборудване, натоварване, брой пътници и т.н.) играят роля при определянето на разхода на гориво на автомобила и емисиите на CO2.

1  Показаните обеми на багажника са измерени от производителя стойности. Всички посочени стойности включват максималната площ за съхранение на пода в багажното отделение. Наличната подова площ може да се различава 
за някои страни.

2 Пакетът за теглене е стандартен за всички нива и следователно функцията за отваряне на задния капак без ръце не е налична.

Моля, обърнете внимание: допълнителни технически данни, включително всички актуализации, могат да бъдат намерени на адрес www.lexus.ee/www.lexus.lv/www.lexus.lt

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1 При гуми 215/60 R17, както предната, така и задната следа е 1560.
2 Цитираната стойност се отнася за модели със стандартен покрив. Еквивалентната стойност за моделите F SPORT е 929. За модели с опционалния стъклен покрив стойността е 908 или 889 за модели F SPORT.
3 Цитираната стойност се отнася за модели със стандартен покрив. Еквивалентната стойност с опционалния стъклен покрив е 924. 

Моля, обърнете внимание: илюстрираните/отбелязаните размери се измерват в милиметри.
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©2019 Lexus България* си запазва правото да променя всички детайли за спецификациите 
и оборудването без предизвестие. Подробности за спецификациите и оборудването също 
подлежат на промяна и в зависимост от локалните условия и изисквания. Моля, обърнете 
се към местния оторизиран дилър на Lexus за всякакви подобни промени, които може да се 
изискват за вашия район.

Забележка: автомобилите на снимките и спецификациите, описани в тази брошура, могат да се 
различават от моделите и оборудването, достъпни във вашия регион. Цветът на каросерията на 
автомобила може леко да се различава от отпечатаните снимки в тази брошура.

За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт: www.lexus.bg

Грижата за околната среда е приоритет за Lexus. Ние предприемаме много мерки, за да 
гарантираме това по време на жизнения цикъл на нашите автомобили - от проектирането, 
производството, дистрибуцията, продажбите и обслужването до края на живота им, тяхното 
въздействие върху околната среда е сведено до минимум. Вашият търговец с удоволствие ще 
предостави повече информация относно изискванията за излезли от употреба автомобили.

Повече за новия UX:
lexus.bg


