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DESIGN DESIGN

LEXUS 
ELECTRIFIED
MØT DEN FABELAKTIGE, NYE 
UX 300e. FØRSTE HELELEKTRISKE 
LEXUS

Nye, helelektriske Lexus UX 300e er det siste tilskuddet til Lexus’ utvalg 
av luksuriøse, elektrifiserte SUV-er. Trykk på startknappen og grip rattet, og 
den egenartede karakteren til vår første helelektriske bil gir seg umiddelbart 
til kjenne. På veien kjennetegnes den av en bestemt, lineær akselerasjon og 
tillitsvekkende og inspirerende egenskaper i svingene. Og legg merke til 
hvordan hvert aspekt ved kjøreopplevelsen har blitt elektrifisert - fra smidigheten 
i drivverket til den sofistikerte lydopplevelsen i kupeen, komponert av Active 
Sound Control, og det kraftfulle, men like fullt effektive klimaanlegget. Under 
panseret finner man en avansert elektrisk motor med 204 hestekrefter og 
300 Nm umiddelbart tilgjengelig dreiemoment. 

Motoren bygger på den enestående erfaringen vi har tilegnet oss i produksjonen 
av mer enn 1.6 millioner elektrifisert selvladende hybrider fra 2004 og frem 
til i dag. For Lexus er helelektriske biler et ledd i en naturlig evolusjon, 
snarere enn en banebrytende revolusjon. Og takket være lederskapet vårt 
innen hybrider, er teknologiske nøkkelelementer som strømstyringsenheten, 
batteristyringssystemet og elektriske motorer/generatorer allerede i sin fjerde 
generasjon. Og de er gjennomtestet, over millioner på millioner av kilometer.

01 Silhuetten til en Dynamisk crossover, med aerodynamiske 18" felger
02 Lexus Link vil bistå deg med å finne nærmeste ladestasjon

03 Gi et realt bidrag til byens lavutslipps-fremtid
04 Lexus har ledet an og leder elektrifiseringen av luksusbiler

05 De aerodynamiske baklyktene bidrar til kjøreegenskapene og reduserer støy

”Etter nærmere 20 års lederskap innen utviklingen av hybrid-elektriske 
biler, er det en glede å presentere vår første helelektriske Lexus.”

UX 300E SJEFSINGENIØR
TAKASHI WATANABE 
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YTELSER YTELSER

Maks ytelse  150kW / 204 hk
Maks dreiemoment  300 Nm
Toppfart  160 km/t
Akselerasjon  0-100km/t på 7,5 sekunder
Rekkevidde 310 km WLTP

DER JAPANSK DESIGN MØTER 
HØYSPENT KJØREGLEDE

Kupeen i nye UX 300e er inspirert av det japanske arkitektoniske konseptet 
’engawa’, hvor det er sømløse overganger mellom det indre og det ytre. 
Denne unike tilnærmingen gir deg en bedre følelse med bilens ytterpunkter, 
og gjør det enkelt å manøvrere i trange bygater. Førerområdet er ryddig og 
behagelig utformet med alle viktige funksjoner intuitivt plassert og samlet 
rundt deg (det er til og med en hvilepute til håndflaten med innebyggede 
kontroller for justering av lyden). 

Med UX 300e’s smidige kjøreegenskaper og direkte, kraftfulle akselerasjon, 
er sjåførens følelse av kontroll absolutt. Det lave tyngdepunktet, med tyngre 
komponenter konsentrert i midten av bilen, bidrar til økt kjøreglede, mens 
det forsterkede chassiset og den ekstra stivheten til batterienheten bidrar til 
den usedvanlig presise styrefølelsen. Ved hjelp av Kjøremodusvelgeren kan 
du matche bilens dynamiske egenskaper til humøret ditt der og da, ved hjelp 
av fire motorbremsnivåer kan du tilpasse mengden regenerering.
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TEKNOLOGI HÅNDVERK

FORMER FREMTIDEN

Bruken av innovativ teknologi for å gjøre livet bak rattet bedre er et kjennemerke 
ved Lexus, og UX 300e er intet unntak. Ta for eksempel Mark Levinson® 
anlegget med 13 høyttalere; det sørger for en slående, konsert-lignende 
lydopplevelse. Eller den 10.3" Lexus Premium Navigasjonsskjermen og 
Lexus Link-appen for tilkoblede tjenester. Lexus Link er intuitiv å bruke, byr 
på eksklusive og praktiske elbil-funksjoner, som lokalisering av ladestasjoner 
og ekstern styring av lading og klimaanlegg. Den avanserte Lexus Safety 
System + sikkerhetspakken ivaretar sikkerheten. 

For å sikre kvalitet i verdensklasse, bygges UX 300e parallelt med våre 
hybridmodeller på vårt prisvinnende Kyushu-anlegg. Produksjonen skjer under 
oppsyn av Takumi mesterhåndverkere. Detaljfokuset er gjennomgående, fra 
nydelig håndpusset lakk til den møysommelige monteringen av elektriske 
komponenter. På Lexus-fabrikken vil eliteteamet vårt sy sømmene til skinnsetene 
i en design inspirert av ’sashiko’, en tradisjonell japansk sømteknikk som 
tilfører både styrke og stil til innredningen. Til slutt, før den sendes til deg, 
blir UX 300e gjennomgått og gjennomgått en gang til for å sikre at alt er 
perfekt. Det skjer i et eget ’stillerom’ på anlegget. Dette er tross alt en Lexus.
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FARGER | EKSTERIØR FARGER | INTERIØR

1 Vanlig lakk uten metallic eller perlemor.

Vennligst vær oppmerksom på at faktiske farger kan variere noe fra de som er illustrert som følge av fargeavvik i brosjyren..

SONIC WHITE | 085 MERCURY GREY | 1H9

SATIN SILVER | 1J4 SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2121 GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T21 COPPER BROWN | 4X2

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 TERRANE KHAKI | 6X4

CELESTIAL BLUE | 8Y6

STOFF

Black White Ash Cobalt Ochre Sandstone

White Ash OchreCobalt Rich Cream

MYKT SKINN

Black
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TEKNISKE DATA

*  Rekkevidden til UX 300e ble målt i kontrollerte omgivelser og ved å bruke en representativ produksjonsmodell, i henhold til WLTP-kravene. For hver enkelt kjøretøykonfigurasjon, kan elektrisitetsforbruk kalkuleres basert på det spesifiserte 
ekstrautstyret. Forbruket til din elbil kan variere fra det som er målt eller kalkulert, grunnet faktorer som kjørestil, veiforhold, trafikkforhold, værsituasjon, batteri- og kjøretøystand, dekktrykk, last, antall passasjerer osv - alt dette påvirker den 
faktiske rekkevidden. 

1 All verdiene er tentative og kan endres uten notis.
2 Måltall for WLTP.
3 Bredden er målt uten sidespeilene. Høyde er basert på en UX 300e uten last. 
4 Bagasjeromsmålene er målt internt av Lexus. All målene nevnt i tabellen over inkluderer maksimal lasteplass under skillegulvet i bagasjerommet. Lasteplassen under skillegulvet kan være ulik fra land til land. 

PS: All informasjonen som er beskrevet i denne brosjyren er basert på produsentens foreløpige data inntil endelig typegodkjenning finner sted. Informasjonen kan endres uten notis. Vennligst kontakt en autorisert Lexus-forhandler og/eller 
www.lexus.no for mer informasjon. 

EV-SYSTEM UX 300e

Maks ytelse (hk) 204
Maks ytelse (kW) 150
Maks dreiemoment (Nm @ rpm) 300
Gir Direkte
Drift Forhjulsdrift

LADING1

Batteri-type Lithium ion
Batterikapasitet brutto/netto (kWt) 54.3
Maks ladekapasitet AC (kW) 6.6
Maks ladekapasitet DC (kW) 50

YTELSER

Topphastighet (km/t) 160
Akselerasjon 0-100 km/t (s) 7.5

REKKEVIDDE*2 (km)

Rekkevidde 310 km  (WLTP)

CO2-UTSLIPP1 (g/km)

Kombinert 0

VEKTER1

Vekt (kg) 1850
Lengde (mm) 4495
Bredde3 (mm) 1840
Høyde3 (mm) 1545

KAPASITET4

Bagasjeromsvolum – bakseter normalposisjon, lastet til bagasjeromstrekket (l) 367
Bagasjeromsvolum – bakseter normalposisjon, lastet til taket (l) 486



COMFORT PREMIUM 

Tilvalgspakke Premium*:
18” alu. felger 225/50R18
Soltak

*18” felger har potensiell negative påvirkning på forbruk, spesielt ved motorveihastigheter (Fra 2-10%, tentativt) 

215/60R17 aluminiumsfelger
LED frontlys (1 projektor)
LED tåkelys foran
Takrails
El. utvendige speil med varme
Regnsensor
Ryggekamera
Skinnratt
El. justerbare seter, ratt og korsryggstøtte
Stoffseter
USB 2 i midtkonsoll og 2 for baksete
Lexus Dispaly Audio 7” 
DAB+ og 6 høyttalere
Apple Car Play/Android Auto
Innvendig fot og taklys
Auto AC med shitudo sensor
Forvarming via app
Lexus Safety System + 

Radar Cruise Control
Kollisjonsvern
Auto fjernlys (AHB)
Skiltgjenkjenning

 Skinnseter
 Varme i seter foran (2) og bak (2) 
 Ventilasjon seter foran (2)
 Varme i ratt
 Trådløs lader
 Parkeringssensorer, intelligente (ICS)
 Nøkkelfri dørlåssystem

(har i tillegg til Comfort)
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UTSTYRSGRADER UTSTYRSGRADER



LUXURY 

Tilvalgspakke Premium*:
18” alu. felger 225/50R18
Soltak

*18” felger har potensiell negative påvirkning på forbruk, spesielt ved motorveihastigheter (Fra 2-10%, tentativt) 

 Head Up Display
 Mark Levinson lydanlegg med 13 høyttalere.
 Lexus Navigasjon med 10,3” skjerm
 3-LED frontlys med AHS
 Blindsonevarsel
 Panorama ryggekamera
 Støydempende glass siden foran
 Elektrisk bakluke med kick-sensor
 Auto dimmbart innvendig speil (EC)
 Hjørnelys
 Parkingssensorer med krysstrafikkvarsel bak (ICS +RCTA)

(har i tillegg til Premium)
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UTSTYRSGRADER



© 2019 Lexus Europe* forbeholder seg retten til å endre alle detaljer om spesifikasjoner og utstyr 
uten forvarsel. Detaljer om spesifikasjoner og utstyr er også gjenstand for endringer for å tilpasses 
lokale forhold og krav. Vennligst snakk med din lokale Lexus-forhandler om hvorvidt noen slike 
endringer er påkrevd for ditt område. 

Bilene som er avbildet i denne brosjyren kan avvike fra modeller og utstyr som er tilgjengelige i ditt 
område. Fargen på bilene kan avvike noe fra de trykte bildene i denne brosjyren.Vi tar forbehold 
om skrivefeil i brosjyren. 

For mer informasjon, vennligst besøk: www.lexus.no

Å ta vare på miljøet er en prioritet for Lexus. Vi gjør mange tiltak for å sikre at våre biler, gjennom 
sin levetid – fra design, produksjon, distribusjon, salg og service og helt fram til de resirkuleres, skal 
ha et så lite miljøavtrykk som mulig. Forhandleren din kan bidra med mer informasjon rundt kravene 
til resirkulering. 

Lexus Europa er en avdeling i Toyota Motor Europe NV/SA.

Trykt i Norge i desember 2019.

Mer om nye UX 300e: 
lexus.no
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/Lexus_EU


