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UX הקרוסאובר האורבני קורא תיגר על כל מה שקדם לו. העיצוב 

המפוסל  המראה  אך  בו,  לטעות  שאין  כוח  מביע  שלו  הנועז 
באלגנטיות מעיד על אופי דינמי ומלא סגנון. התוצאה היא מכונית 

עם נוכחות ייחודית על הכביש.
של  מצוינת  ונראות  ישיבה  מנוחות  ליהנות  תוכלו   UX-ה בתוך 
ביצועים  עם  משולבות  אלו  תכונות  זאת,  עם  מודרני.  קרוסאובר 
נמוך,  כובד  ומרכז  חדשה  קשיחה  לפלטפורמה  הודות  דינמיים. 

ה-UX יציב ומהנה לנהיגה. 
 UX 250h :אנו מציעים בחירה בין שתי מערכות הנעה מתקדמות
עצמית  בהטענה  ההיברידית  המערכת  של  רביעי  הדור  בעל 
הדלק  צריכת  בין  המשלבת   ,ELECTRIC SELF-CHARGING HYBRID

היעילה והמובילה בקטגוריה לבין ביצועים וחווית נהיגה ייחודיים, 
ותיבת הילוכים  בנזין חדש ומתקדם  UX 200 בעל מנוע  ולקסוס 

רציפה לראשונה בדגם בנזין של לקסוס.

UX 200 | UX 250h
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טכנולוגיה

מובילות 
טכנולוגית

 
UX  כל מקום שבו תהיו, מרגיע לדעת שלקסוס 
הקרוסאובר  ממכוניות  אחת  היא  החדשה 

הבטוחות ביותר שיוצרו אי פעם.
הבטיחות  בחבילת  מאובזרים   UX דגמי  כל 
הכוללת  ביותר,  העדכנית   LEXUS SAFETY SYSTEM+

אקטיביות  ומערכות  מתקדמות  טכנולוגיות 
שלושת  את  למנוע  העוזרות  שונות  ואוטונומיות 
בין  התנגשויות  ביותר:  הנפוצות  התאונות  סוגי 
חלק קדמי לאחורי, סטייה מנתיב ותאונות שבהן 

מעורבים הולכי רגל.
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*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



01

02

מולטימדיה ותקשורת

01. מולטימדיה
 
של  ורמקולים  מולטימדיה  מערכת  עם  מגיע   UX לקסוס 
 APPLE® בממשק  תומכת  המערכת  כסטנדרט.   PANASONIC®

CARPLAY ו- ®ANDROID AUTO** ליצירת חווית נהיגה מושלמת.

02. משטח שליטה על מערכות הרכב 
 
בטכנולוגיית  הרכב  במערכות  שליטה  משטח  כולל   UX לקסוס 
מערכת  על  לשלוט  ניתן  באמצעותו   ,LEXUS TOUCH PAD

המולטימדיה, הגדרות הרכב ובקרת אקלים.
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*זמינות הממשקים, היישומיים והפעלתם בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריותו בלבד.

מולטימדיה ותקשורת | מפרט

UX200UX250hמולטימדיה ותקשורת

EXECUTIVELUXURYPREMIUMF-SPORT

-מסך צבעוני רחב בגודל 7.0" בטכנולוגיית LEXUS DISPLAY AUDIO לשליטה על מערכות הרכב
---מסך צבעוני רחב בגודל 10.3" בטכנולוגיית LEXUS DISPLAY AUDIO לשליטה על מערכות הרכב

PANASONIC® ובעלת 6 רמקולים תוצרת DVD-ו MP3 מערכת שמע עם רדיודיסק קורא-
PANASONIC® ובעלת 8 רמקולים תוצרת DVD-ו MP3 מערכת שמע עם רדיודיסק קורא---

APPLE CARPLAY® ממשק מולטימדיה תומך

USB לניגון קבצי שמע מהטלפון ושקעי BLUETOOTH® קישורית

שקעי USB (TYPE-C) למושבים האחוריים

LED שעון אנלוגי עם תאורת רקע בטכנולוגיית

פיקוד מההגה על מערכת השמע, הטלפון והגדרות הרכב

LEXUS TOUCH PAD משטח שליטה על מערכת הרכב בטכנולוגיית

---משטח הטענה אלחוטי QI )למכשירים תומכים(
-לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 7.0"

---לוח מחוונים F-SPORT דיגיטלי דינמי בגודל 8.0"
E-CALL - לחצן שיחת חירום
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מערכות
בטיחות
מתקדמות

 
שהינה   LEXUS SAFETY SYSTEM+ מערכת  את  כולל   UX לקסוס 
כוללת  והיא  לקסוס  של  ביותר  המתקדמת  הבטיחות  מערכת 
ולהפחית  לנהג  לסייע  כדי  חבילת בטיחות אקטיבית שפותחה 

את הסיכוי להתרחשות תאונות ואת חומרתן.

מערכת אורות גבוהים אוטומטית למניעת סנוור 
 AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB( רכבים חולפים

והראות  הנראות  את  לשפר  נועדה  המערכת 
במהלך נהיגת הלילה. המערכת מדליקה ומכבה 
את האורות הגבוהים באופן אוטומטי בהתחשב 

בתנועה המגיעה ממול.

מערכת התראה ומניעת סטייה מנתיב אקטיבית 
LANE TRACE ASSIST (LTA(

במקרה של סטייה מנתיב ללא איתות, המערכת 
מבצעת  ואף  וויזואלי  קולי  חיווי  ע"י  מתריעה 

תיקון אקטיבי בכדי לשמור על מרכז הנתיב.

מערכות בטיחות
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בקרת שיוט אדפטיבית
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC(

נסיעות  בזמן  הנהג  על  להקל  נועדה  המערכת 
ארוכות בכבישים ראשיים ע"י שמירת מרחק בטוח 
קבוע מהרכב שמלפנים. המערכת יודעת להגיע גם 

למצב של עצירה מלאה ונסיעה ב"זחילה".

מערכת קדם התנגשות לסיוע במצבי חירום 
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS(

כוללת מתיחת חגורות הבטיחות,  המערכת 
הגברת עוצמת הבלמים ובלימה אוטונומית. 
ורוכבי  ביום  רגל  הולכי  גם  מזהה  המערכת 

אופניים ביום ובלילה.

מערכת לזיהוי תמרורי תנועה
ROAD SIGN ASSIST (RSA(

וסימני  התמרורים  את  מזהה  המערכת 
המתקדמת  המצלמה  באמצעות  הדרך 
ומציגה את המידע ע"י חיווי ייעודי בלוח 

המחוונים.

מערכות בטיחות
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מערכות בטיחות | מפרט

UX 200UX 250h

EXECUTIVELUXURYPREMIUMF-SPORTמערכות בטיחות

אורות בלימה אדפטיביים בבלימת חירום

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה

BRAKE HOLD SYSTEM (BHS) מערכת בלימה מתמשכת במצב עמידה

PARKING SUPPORT BRAKE (PSKB) סייען בלימה אוטונומית בעת חניה-
BRAKE ASSIST SYSTEM (BAS) מערכת עזר לבלימה

HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) מערכת לזינוק בעלייה

TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים

ELECTRONIC CONTROLLED BRAKING (ECB) בקרת בלימה אלקטרונית

ACTIVE CORNERING ASSIST (ACA) בקרת היגוי אקטיבית בפניות

בטיחות פסיבית

8 כריות אוויר: 2 קדמיות, 2 צד קדמיות, 2 מסוג "וילון", 2 ברכי הנהג והנוסע

חיישן חגורות בטיחות בעל חיווי ויזואלי וקולי

ISOFIX עיגון כיסא ילדים במושב האחורי בתקני

---צמיגי RUNFLAT לנסיעה במקרה של תקר בגלגל )טווח נסיעה של עד-80 ק"מ(
+LSS מערכות בטיחות מתקדמות

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB) מערכת אורות גבוהים אוטומטית למניעת סנוור רכבים חולפים

DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC) בקרת שיוט אדפטיבית ממצב עמידה

LANE TRACE ASSIST (LTA) מערכת התראה על סטייה ושמירת נתיב אקטיבית

מערכת לסיוע במצבי חירום הכוללת מתיחת חגורות הבטיחות, הגברת עוצמת הבלמים
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) ובלימה אוטונומית

ROAD SIGN ASSIST (RSA) מערכת לזיהוי תמרורי תנועה
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מפרט | אבזור סטנדרטי

UX 200UX 250h

EXECUTIVELUXURYPREMIUMF-SPORTעיצוב חוץ

DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) תאורת יום בטכנולוגיית

(AHB) עם תאורה גבוהה אוטומטית BI-LED פנסי חזית

LED פנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית--
LED פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה בטכנולוגיית--

פנסי LED אחוריים כולל תאורת בלימה, ערפל ואיתות

חיישן תאורה אוטומטי למצב חשכה

מראות צד חשמליות, מתקפלות ומתחממות 

---חיישני חניה אחוריים )בהתקנה מקומית(
(PKSB) חיישני חניה קדמיים ואחוריים-

חיישן גשם

מסילות גג מכרום

בעיצוב גריל קדמי 
יוקרתי

בעיצוב 
יוקרתי

בעיצוב 
יוקרתי

בעיצוב 
F-SPORT

חישוקים וצמיגים

בגימור חישוקי סגסוגת קלה 17"
מוכסף

בגימור 
מוכסף

בגימור 
-מושחר

---חישוקי סגסוגת קלה 18"
-גלגל חליפי קטן מידות

-ערכת כלים להחלפת תקר

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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מפרט | אבזור סטנדרטי

UX 200UX 250h

EXECUTIVELUXURYPREMIUMF-SPORTעיצוב פנים ואביזרי נוחות

(KEYLESS) מערכת פתיחה, נעילה והנעה חכמה ללא מפתח-
ידית הילוכים בחיפוי עור

בעיצוב הגה בחיפוי עור בעל 3 צלעות
יוקרתי

בעיצוב 
יוקרתי

בעיצוב 
יוקרתי

בעיצוב 
F-SPORT

---מנופי העברת הילוכים מההגה
  ECO / NORMAL / SPORT :בורר מצבי נהיגה

-כפתור  EV MODE לנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד
--מושבים בריפוד בד מהודר
בעיצוב --מושבים בריפוד עור מלא

PREMIUM
בעיצוב 
F-SPORT

--מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית )8 מצבים( כולל תמיכה לגב תחתון 
--מושבים קדמיים מחוממים

ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) בלם חניה חשמלי

ELECTRIC POWER STEERING (EPS) הגה כוח חשמלי

מצלמה אחורית כולל חיווי דינמי במסך המולטימדיה בעת חניה

בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת ל-2 אזורים עם פתחי מיזוג למושבים האחוריים 

UV שמשות מבודדות חום ומסננות קרינת

--שמשות כהות בחלונות האחוריים
מראה מרכזית מתכהה אוטומטית נגד סנוור

SUNROOF גג זכוכית נפתח--
---כיוון הגה חשמלי

F-SPORT לוחיות סף לדלתות הקדמיות בעיצוב---
---דוושות ספורט מאלומיניום

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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טכנולוגיה

01. הנעה באמצעות מנוע היברידי
 
בקטגוריה  מובילה  יעילה  דלק  צריכת  מעניק   UX 250h-ה
בשילוב עם חווית נהיגה מלהיבה ביותר. הוא כולל את מערכת 
הספק  המייצרת  רביעי  מדור   LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

של 184 כוח סוס. במרכז השילוב רב העוצמה בין מנוע הבנזין 
יחידת  נמצאת   UX 250h-ב חשמלי  מנוע  לבין  ליטר   2 בנפח 
בקרת ההספק שכעת הינה קטנה ב-20% ומשקלה קטן ב-10% 

לעומת מערכות לקסוס קודמות.

02. תיבת הילוכים היברידית
 
בנזין  מנוע  בין  משדכת  הבא  מהדור  ההיברידית  התמסורת 
2.0 ליטר למנוע חשמלי ומתהדרת ב-25% פחות חיכוך  בנפח 

פנימי לעומת מערכות לקסוס קודמות.
תכונת SEQUENTIAL SHIFTMATIC מעניקה כוח בלימה מוגבר תוך 
ניצול הבלימה לטעינת הסוללה. המנוע מגיב בשישה שלבים עם 
החלפת הילוכים, התוצאה המתקבלת הינה דומה בתחושתה 
לתיבת הילוכים ידנית, העושה שימוש במתגי העברת הילוכים 

על ההגה בדגם ה-F-SPORT או במצב S על מוט ההילוכים.

03. סוללה היברידית
 
(NiMH) החדשה ומערכת הקירור  סוללת הניקל-מטאל הידריד 
מטען  לתא  תורמות  ובכך  האחורי  למושב  מתחת  ממוקמות 

מרווח ולמרכז הכובד הנמוך של המכונית.

04. הנעה באמצעות מנוע בנזין
 
המנועים  אחד  הוא   UX-ה של  ליטרים   2.0 בנפח  הבנזין  מנוע 

היעילים ביותר שפיתחה לקסוס אי פעם.
תושבי  למנות  ניתן  המערכת  של  המתקדמות  התכונות  בין 
שסתומי יניקה בחיתוך לייזר, יחס דחיסה גבוה )14:1( והזרקת 
דלק D4-S המשלבת בין מזרקים ישירים ומשניים. המנוע מייצר 
הספק של 173 כ"ס תוך שימוש יעיל באנרגיה על מנת להוריד 

את צריכת הדלק ושמירה על נתוני זיהום נמוכים.
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F WHITE | 083¹

 BLAZING CARNALINE | 4Y1³

צבעים | צבעי חוץ

SONIC WHITE | 085

MERCURY GREY | 1H9 

GRAPHITE BLACK | 223 

SONIC TITANIUM | 1J7 

1 זמין ברמת הגימור F-SPORT בלבד.
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FABRIC

Black White Ash

F SPORT LEATHER

F White Flare Red

SMOOTH LEATHER

Ochre Rich Cream

צבעים | צבעי פנים

01

05

03

02

06

04

0 1  Black
02  White Ash

03  Ochre
04  Rich Cream

05  F White
06  Flare Red
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UX 200UX 250h

EXECUTIVELUXURYPREMIUMF-SPORTמנוע

DUAL VVT-IDUAL VVT-Iמנוע בנזין

 (CM^2) 1,9871,987נפח

L4/16L4/16צילינדרים / שסתומים

6,600/1736,000/152הספק מקסימלי )כ"ס / סל"ד(

4,800/20.94,400-5,200/19.4מומנט מקסימלי קג"מ / סל"ד

מנוע חשמלי

80-הספק מנוע חשמלי )כ"ס(

20.6-מומנט מנוע חשמלי )קג"מ(

מנוע בנזין ומנוע חשמלי - הספק משולב

173184הספק כולל )כ"ס(

מערכת הינע

אוטומטית רציפה עם בקרה אלקטרונית (E-CVT)תיבת הילוכים

קדמיתהנעה

ביצועים

190177מהירות מרבית )קמ"ש(

9.28.5תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

מערכת מתלים ובלמים

דיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

דיסקים מאוורריםבלמים אחוריים

מקפרסוןמתלים קדמיים

עצמות עצה כפולהמתלים אחוריים

צריכת דלק )ליטר ל-100 קילומטר(

6.75.35.45.6משולב

4743נפח מיכל דלק )ליטר(

פליטת CO2 )גרם לקילומטר(

151121122127משולב

WLTP / EURO 6D-ISCתקינת מזהמים

מידות ומשקלים

1,460-1,5401,540-1,620משקל עצמי )ק"ג(

1,9802,110משקל כולל )ק"ג(

4,4954,495אורך )מ"מ(

2,6402,640מרחק סרנים )מ"מ(

1,8401,840רוחב ללא מראות )מ"מ(

1,5401,540גובה ללא העמסה )מ"מ(

160160מרווח גחון ללא העמסה )מ"מ(

750750יכולת גרירה )ק"ג לנגרר עם בלמים / ק"ג לנגרר ללא בלמים(

אחסון

452438נפח תא מטען )ליטר(

נתונים טכניים | מידות ומשקלים

* נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה תקן EC 715/2007, נתוני צריכת הדלק בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה 
ויכולים להגיע לפער ביחס לנתוני היצרן.
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רמות גימור

UX 200 EXECUTIVE

חבילת בטיחות מתקדמת כולל מערכות אקטיביות, לוח מחוונים חצי 
דיגיטלי, ממשק תומך MI, בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת, מצלמה 
אחורית מקורית, חישוקי 17" חיישני חניה לאחור בהתקנה מקומית.

UX 250h PREMIUM

עור  בריפוד  מושבים   ,LUXURY גימור  רמת  למאפייני  בנוסף 
 ,SUNROOF יוקרתי מתכווננים חשמלית עם חימום, חלון גג נפתח

חישוקי 17" מושחרים.

UX 250h LUXURY

לוח מחוונים  כולל מערכות אקטיביות,  בטיחות מתקדמת  חבילת 
מפוצלת,  דיגיטלית  אקלים  בקרת   ,MI תומך  ממשק  דיגיטלי,  חצי 

.KEYLESS ,PKSB מצלמה אחורית מקורית, חישוקי 17" חיישני חניה

UX 250h F-SPORT

בנוסף למאפייני רמת גימור PREMIUM, חבילת עיצוב ספורטיבית 
18" עם צמיגי אל תקר, לוח  F-SPORT, חישוקי  ופנימית  חיצונית 
תומכים(,  )למכשירים  אלחוטי  הטענה  משטח  דיגיטלי,  מחוונים 

כיוון הגה חשמלי.

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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www.lexus.co.il  |  *9966לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אלינו דרך:

UX 200 Executive :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

מצלמת רוורסכריות אוויר8
חיישני חגורות בטיחותמניעת סטייה מנתיב אקטיבית
שליטה באורות גבוהיםבלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועהבקרת שיוט אדפטיבית
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורזיהוי הולכי רגל

התרעת עייפות או הסחת דעתXזיהוי דו גלגלי
X"זיהוי כלי רכב ב"שטח מתXמערכת למניעת שכחת ילד ברכב

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב: 
 UX 250h Luxury / Premium / F-SPORT

מצלמת רוורסכריות אוויר8
חיישני חגורות בטיחותמניעת סטייה מנתיב אקטיבית
שליטה באורות גבוהיםבלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועהבקרת שיוט אדפטיבית
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורזיהוי הולכי רגל

התרעת עייפות או הסחת דעתXזיהוי דו גלגלי
X"זיהוי כלי רכב ב"שטח מתXמערכת למניעת שכחת ילד ברכב

מקרא:

  מערכת מותקנת בדגם הרכב

  מערכת אופציונלית להתקנה

X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100ק"מ*דגם

UX 250h Luxury5.33משולב

UX 250h Premium5.43משולב

UX 250h F-SPORT5.64משולב

UX 200 Executive6.77משולב

זיהום אוויר:

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

.EC 715/2007 :נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )זיהוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.

נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות מעבדה, נתוני צריכת הדלק בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים,
תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ויכולים להגיע לפער ביחס לנתוני היצרן.

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

244UX 200 Executive7

239 / 240 / 228UX 250h Luxury / Premium / F-SPORT7

רמת האבזור הבטיחותי:

בטיחות:


