
Möt vår nya självladdande elhybrid NX 350h och vår första laddhybrid NX 450h+
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KÄNN MER SOFISTIKERING

DESIGNAD FÖR 
ATT VÄCKA 

KÄNSLOR TILL LIV 
Unikt utseende, banbrytande laddhybrid- och 

elhybriddrivlinor samt spännande prestanda 
gör nya NX till en helt ny SUV.

Den nya eleganta SUV:en Lexus NX tar för sig med den vackert skulpterade 
fronten och en exklusiv signaturgrill signerad Lexus. Den har även fått ett 
bredare bakparti och de skickligt utformade karosslinjerna ger en känsla 
av hur pass kraftfull nya NX är. Nya NX utstrålar på så sett både en elegant 
och kraftfull närvaro, oavsett om den är parkerad eller i rörelse, som är helt 
i linje med den förra generationen av NX.

Nya NX har även fått en helt ny interiör och en unik Tazuna-cockpit. Den 
här förarfokuserade kupén gör att alla nyckelinstrument är placerade runt 
föraren vilket ger full kontroll över bilen och alla smarta funktioner. Detta 
är bara ett exempel på hur nya NX är mästerligt utformad för att få dig att 
känna mer, i varje ögonblick.

VÄLJ MELLAN TVÅ OLIKA DRIVLINOR. Nya NX finns som en 
helt ny laddhybrid eller självladdande elhybrid vilket gör den till ett mer 
ekonomiskt och miljövänligare alternativ än vanliga bensin- eller dieseldrivna 
medelstora SUV:ar. 

På Lexus har vi över 15 års erfarenhet av elektrifiering i premiumsegmentet 
vilket ger nya NX 350h mer kraft och acceleration samtidigt som 
den har god bränsleekonomi och relativt låga utsläpp. Men nya NX 
utökar även Lexus utbud av drivlinor genom att lansera Lexus första 
laddhybrid. NX 450h+ sätter därmed en ny standard för laddhybrider 
på premiummarknaden genom att inte bara erbjuda bra räckvidd, kraft 
och snabb acceleration. Utan dessutom har nya laddhybriden NX 450h+ 
klassledande effektivitet i elhybridläget utan att bagageutrymmet eller 
bränsletanken har blivit mindre.

EN PERFEKT MIX MELLAN PRESTANDA OCH KOMFORT. När 
man sätter sig bakom ratten i nya NX blir känslan av elektrifierad kraft och 
hög prestanda omedelbart närvarande. NX skapar ett starkt band mellan 
väg och förare genom förbättrad aerodynamik och en lägre tyngdpunkt. 
När du svänger eller accelererar uppstår ett unikt samspel mellan drivlinan, 
det nya styva chassit och den direkta styrningen. Tillsammans ger det dig 
som förare precision och en linjär körstil som gör att du kan känna dig lika 
trygg och avslappnad som stimulerad bakom ratten. Det är detta samspel 
som vi kallar Lexus Driving Signature. Om du vill ta denna upplevelse ett 
steg längre kan du välja NX med utrustningsnivån F SPORT.

Nya NX är snart här. Gör dig redo att känna mer.
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KÄNN MER ELEGANS

EN NY NIVÅ AV 
HANTVERKSSKICKLIGHET
Den nya interiören i Lexus NX får både förare 
och passagerare att känna mer.

Upplevelsen börjar långt innan du sätter dig bakom ratten i nya NX. 
Dörrhandtagen känner av när du närmar dig bilen och lyser automatiskt upp 
marken framför dörren så du till exempel slipper trampa i en vattenpöl när 
du närmar dig. När du väl har satt dig i förarsätet och tryckt på POWER-
knappen lyser instrumenten upp för att välkomna dig. Belysningen i kupén 
har totalt 64 olika färgkombinationer vilket gör att du kan justera ljuset så att 
belysningen verkligen passar dig. Det är det vi kallar för Omotenashi, japansk 
gästfrihet. En gammal japansk filosofi som är rotad i att förutse dina behov. 
Vilket genomsyrar hela kupén i nya NX.

FÖRARFOKUSERAD INTERIÖR SKAPAD AV VÅRA 
HANTVERKSMÄSTARE, TAKUMI. När du sitter i den förarfokuserade 
kupén upplever du unik japansk design som vi kallar för Tazuna. Här ska 
ditt fokus helt och hållet vara på vägen framåt. Men runt omkring ratten har 
Lexus berömda hantverksmästare Takumi jobbat hårt för att väcka sinnen till 
liv. Dörrinläggen har en exklusiv finish. Mjukheten i den bekväma sätena är 
oslagbar och den magiska tystnaden som endast avbryts av den lugnande 
naturliga röststyrningen som intelligent förstår och direkt agerar på alla dina 
kommandon.

EN RESA I FÖRSTA KLASS. Komforten och rymden i den nya kupén 
bär samma känsla som en exklusiv businesslounge. Den perfekta akustiken 
kontrolleras av 10-högtalare från Mark Levinson. Eller upp till 17-högtalare om 
du väljer till Mark Levinson Premium Surround-systemet. Båda ljudsystemen 
använder NX akustiska egenskaper och erbjuder en minnesvärd upplevelse 
som närmast kan liknas vid ett hemmabiosystem.

 
 
 
 
Upplevelsen i kupén blir dessutom extra behaglig tack vare klimatanläggningen 
med S-Flow som känner av vilka platser som är upptagna eller var solen skiner 
som mest. Systemet justerar sedan klimatet därefter. Addera även den näst 
intill helt tysta elektrifierade kraften och du har en bilfärd som är helt i linje 
med vad du kan förvänta dig av i en Lexus.

01 Den förarfokuserade kupén har en unik Tazuna design
02 Mulitimediaskärmen är 14” vilket gör den till en av de största i sin klass
03 Mark Levinson Premium Surround-system med 17 högtalare
04 NX F SPORT har formgjutna säten som ger extra support
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KÄNN DIG MER UPPKOPPLAD KÄNN DIG MER LUGN

i till exempel korsningar. Systemet är även utrustat med Emergency Steering 
Assist som assisterar dig när det finns en bil, cyklist eller fotgängare mycket 
nära eller i samma körfält.

Den Aktiva farthållaren är utrustad med Körfältsassistans som stöder styrning, 
acceleration och energiåtervinningen under körfältsbyte. Dessutom debuterar 
e-Latch med Safe Exit Assist i nya Lexus NX. Ett system som består av ett 
smidigt, elektroniskt aktiverat dörrlås som automatiskt hindrar förare och 
passagerare att öppna dörren om trafik närmar sig bakifrån.

AUTOMATISK PARKERING GÖR LIVET LITE LÄTTARE. Känslan 
av trygghet förstärks ytterligare genom den avancerade förarstödsfunktionen 
Automated Parking. Denna funktion parkerar nämligen nya NX autonomt. 
Med bara ett knapptryck skannar NX miljön runt bilen. Den känner till och 
med igen parkeringsplatser som du använder ofta.

Oavsett var du kör med din nya NX är det tryggt att veta att den är utrustad 
med den senaste tekniken.

FRAMTIDS-
ORIENTERAD
Ledande multimedia- och säkerhetsinnovationer 
i helt nya NX får föraren att känna sig lika trygg 
som självsäker bakom ratten.

När du kliver in i nya NX är det första du ser den stora centrala multimedia-
skärmen. Denna 14” stora HD-skärm med pekfunktion är en av de största i sin 
klass. Den är utrustad med intuitiv navigering och redo att ge dig tillgång till 
alla smarta tekniska detaljer. En del av dem är den generösa Vindrutedisplayen 
som projicerar hastighet, säkerhetsvarningar och navigeringskommandon 
direkt på vindrutan. Andra tekniska detaljer känns mer än vad de syns. Som till 
exempel det mest kompletta säkerhetssystemet någonsin i en mellanstor SUV.

BLI UPPKOPPLAD VIA VÅRT NYA MULTIMEDIASYSTEM 
OCH APPEN LEXUS LINK. Den nya generationens multimediasystem 
är snabbare och lättare att använda tack vare molnnavigering. En teknisk 
lösning som är helt unik för denna typ av bil. Detta system har Over The 
Air-uppdateringar vilket innebär att den senaste uppkopplade upplevelsen 
alltid är tillgänglig. Med den smarta appen Lexus Link kan du enkelt använda 
uppkopplade tjänster som att till exempel spåra din resa eller navigera till 
din slutdestination, efter du har parkerat din NX. Dessutom inkluderar de 
uppkopplade tjänsterna till exempel förvärmning av NX under kalla morgnar. 
Laddhybriden NX 450h+ har dessutom funktioner som laddningstimer, 
laddningsplanering och andra smarta kontrollinställningar som är specifika 
för just en laddhybrid.

KLASSLEDANDE SÄKERHETEN SOM GÖR ATT DU ÄR I 
TRYGGA HÄNDER. Känslan av välbefinnande, som är kärnan i varje 
Lexus, har tagits till nya nivåer tack vare den senaste generationen av Lexus 
Safety System +. Det Aktiva krockskyddssystemet har uppgraderats och 
kan i NX upptäcka föremål som motorcyklar vilket kan förhindra kollisioner 
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FÄRGER | EXTERIÖR FÄRGER | INTERIÖR

1 Endast för F SPORT.
2 Inte tillgänglig för F SPORT.
3 Ej metallic

* Obs! På grund av tryckavvikelser kan de faktiska lackfärgerna skilja sig något från de illustrerade.

1 Tygklädsel är standard när du väljer utrustningsnivån Comfort.
2 Tahara-skinnklädsel är standard när du väljer utrustningsnivåerna Business eller Business Plus (för Business är endast Black och Dark Rose valbara).
3 Skinnklädsel är standard när du väljer utrustningsnivån Executive eller Luxury. 
4 F SPORT-skinnklädseln har en unik design och går endast att få när du väljer utrustningsnivån F SPORT.
5 Black-inlägg är standard när du väljer utrustningsnivån Comfort. Silver-inlägg är standard när du väljer utrustningsnivåerna Business eller Executive. Wood-inlägg är standard när du väljer utrustningsnivån Luxury. 
6 Aluminium-inlägg är standard när du väljer utrustningsnivån F SPORT.

F WHITE | 0831 SONIC WHITE | 0852

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2123 GRAPHITE BLACK | 223

RED | 3T2 TERRANE KHAKI | 6X4

BLAZING CARNELIAN | 4Y1 CELESTIAL BLUE | 8Y6

SAPPHIRE BLUE | 8X11

SONIC GREY | 1L1

Black med  
Rich Cream

Flare Red

Dark RoseBlack med  
Rich Cream

White

Hazel

Hazel

F SPORT INLÄGG6

Aluminium

TYG1

TAHARA-SKINN2

Black Dark Rose

Black

SKINN3

F SPORT-SKINN4

Black

Black

Silver Wood

INLÄGG5

Black

Dark Rose
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TEKNISK DATA KÄNN DIG MER VÄRDEFULL

Preliminära värden visas.

1 Kombinerad bensin- och elmotor.
2  Räckvidden, bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen mäts i en kontrollerad miljö på representativ modell, i enlighet med direktiven för nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess applicerbara tillägg. Räckvidden, bränsleförbrukningen 

och CO2-utsläppen i din egna bil kan skilja sig från de angivna värdena. Körvanor tillsammans med andra faktorer (som till exempel trafiken, vägförhållanden, bilens kondition, däckens lufttryck, bilens utrustning, antal passagerare, last etc) 
påverkar bilens verkliga räckvidd, bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. För mer information gällande WLTP testmetoderna, vänligen besök www.lexus.se/wltp

Observera: ytterligare tekniska data, inklusive eventuella uppdateringar, finns på www.lexus.se

DU ÄR ALLTID 
VÅR GÄST

Traditionell japansk gästfrihet ligger till grund 
för hur vi väljer att bemöta varje enskild 

Lexus-ägare.

Omotenashi betyder gästfrihet på japanska och handlar om mycket mer än 
service på högsta möjliga nivå. Det är en traditionell filosofi som handlar om 
att förutse någon annans behov, redan innan behovet uppstår. Omotenashi 
påverkar hur vi designar och konstruerar våra bilar samt hur vi behandlar 
varje Lexus-ägare. Inte bara när du kliver in i bilhallen utan under hela bilen 
livstid. Vi vill att du ska känna dig uppskattad, i alla lägen.

Vårt mål är att du ska känna dig som så mycket mer än en kund. Oavsett 
om du är en privat- eller tjänstebilsförare, kommer du uppleva Omotenashi 
varje gång vår personal välkomnar dig som en gäst i deras eget hem. 
Ett exempel är när din bil lämnas in på service. Då får du vänta i Lexus 
Lounge där det finns förfriskningar, de senaste nyheterna från världen, 
internetuppkoppling och bra möjligheter att jobba på distans.

Allt medan våra Lexus-tekniker arbetar med precision och effektivitet för 
att få din Lexus ut på vägen så fort som möjligt.

MOTOR  NX 350h FWD (AWD)  NX 450h+ AWD

Cylindervolym (cm3) 2487 2487
Cylindrar / Ventiler L4 / 16 L4 / 16
Max. effekt (hk vid v/min) 192 vid 6000 185 vid 6000
Max. effekt (kW vid v/min) 141 vid 6000 136 vid 6000
Max. vridmoment (Nm vid v/min) 221 vid 4400 227 vid 3200 - 3700

MOTOR(ER), EL

Typ Växelström synkronmotor, permanentmagnet Växelström synkronmotor, permanentmagnet
Max. effekt (hk), fram / bak 182 / - (182 / 54) 182 / 54
Max. effekt (kW), fram / bak 134 / - (134 / 40) 134 / 40
Max. vridmoment (Nm), fram / bak 270 / - (270 / 121) 270 / 121

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, 
E-CVT

Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, 
E-CVT

Drift Framhjulsdrift (Fyrhjulsdrift) Fyrhjulsdrift

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT1

Max. effekt (hk) 242 306
Max. effekt (kW) 178 225

LADDNING

Batterityp Litiumjon Litiumjon
Batterikapacitet (kWh) — 18,1
AC/växelström-laddning (max. effekt, kW) — 6,6
0 - 100% laddtid AC (h : min) — från 2:30 till 9:00

PRESTANDA

Toppfart (km/h) Ej fastställt Ej fastställt
Toppfart på enbart el (km/h) 125 135
Acceleration 0-100 km/h (s) 8,7 (7,7) 6,3

RÄCKVIDD PÅ EL^2 (km)

Blandad körning (WLTP) — Över 64

UTSLÄPPKLASS

Euroklass EURO 6D-ISC EURO 6D-ISC

LASTKAPACITET

Bränsletank, volym (l) 55 55
Dragvikt, max. obromsad släp (kg) 750 750
Dragvikt, max. bromsad släp (kg) 1500 1500



© 2021 Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan 
särskilt meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare för aktuell information.
Var vänlig observera att det i denna broschyr kan förekomma bilar i utföranden som inte erbjuds i 
Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och inredningsfärger är exakt återgivna.

Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra bilars 
miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, distribution, försäljning 
och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vilka 
krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.

*Lexus Sverige är en division i Toyota Sweden AB. Tryckt i Europa, augusti 2021.

UPPTÄCK  
MER ONLINE

Läs mer om och förhandsboka din nya NX 350h och NX 450h+ på 
Lexus.se. Utforska vilken utrustningsnivå som bäst passar din livsstil, ta reda 
på mer om våra tjänster och finansieringsalternativ. Om du är intresserad 
av hur nya NX känns att köra, kan du förboka en provkörning hos din 
närmaste Lexus-återförsäljare.

www.lexus.se/NyaNX


