UX 200 | UX 250h

OBLIKA

LEXUS UX
NOV POGLED NA URBANO
MOBILNOST
Povsem novi Lexus UX nadgrajuje vsa dosedanja odkritja. Njegov mogočen
dizajn ponazarja nezgrešljivo moč, ki jo dopolnjujejo elegantno domišljene
karoserijske poteze s poplavo izraznega stilizma in dinamike. Govorica telesa
dokazuje nepopisno izvirnost in izraznost.
Drzen prednji del z dramatično motorno masko, športna silhueta in mogočna
zasnova zadka prinašajo nov pogled na moderne mestne križance. Nič
manj vznemirljiva ni notranjost novega UX, ki se spaja z zunanjostjo v stilu
prostorsko odprte tradicionalne japonske arhitekture engawa. Počutje za
volanom novega UX spominja na ugodje domače dnevne sobe, premijsko
obarvanih občutji in vozniške nastrojenosti, kjer gre za koncept odprtega,
a zelo varnega prostora.

»Pri razvoju novega UX nas je gnala želja po preseganju običajnih
mestnih križancev, nadgradnji konvencionalnega in ustvarjanju
izrazitega ter dinamičnega.«
CHIKA KAKO
GLAVNI RAZVOJNI INŽENIR LEXUSA UX
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OBLIKA

Nepriključni hibrid UX 250h
je opremljen s tehnološko
naprednim pogonom, ki ga
sestavljata 2,0-litrski bencinski
motor in dva elektromotorja z
baterijskim sklopom. Tovrstna
zasnova omogoča zelo lahkotno
pospeševanje ob majhni porabi
goriva in nizki stopnji emisij.
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TEHNOLOGIJA
UX 200
Najvišja moč: 171 KM / 126 kW*
Delovna prostornina: 1987 ccm
Kombinirana poraba goriva: 5,6 - 5,8 l/100 km*
Povprečna emisija CO 2 : 132 - 138 g/km*
Pospešek od 0 do 100 km/h: 9,2 s
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UX 250h
Najvišja moč: 178 KM / 131 kW*
Delovna prostornina: 1987 ccm
Kombinirana poraba goriva: 4,1 – 4,3 l/100 km*
Povprečna emisija CO 2 : 96 - 103 g/km*
Pospešek od 0 do 100 km/h: 8,5 s

*Pričakovane vrednosti

ZMOGLJIVOSTI

DVIG CROSSOVER ZMOGLJIVOSTI
NA VIŠJI NIVO
Notranjost Lexusa UX razvaja s prefinjenim vozniškim položajem in izvrstno
vidljivostjo, s kakršno se lahko hvalijo le najbolj moderna crossover vozila.
Vse to dopolnjuje dinamični nivo na ravni kompaktnih kombilimuzin. UX
je ekstremno agilen in bliskovito odziven. Zaradi zelo čvrste karoserijske
zasnove in nizkega težišča je UX neverjetno stabilen med hitro vožnjo – naj
bo to na razgibanih podeželskih cestah ali dinamičnih avtocestah. Stabilnost
pri visokih hitrostih in odpornost na bočni veter dopolnjuje aerodinamično
izpiljena karoserijska zasnova z namensko oblikovanimi kolesnimi obrobami
in zadnjimi svetili. Udobje nadgrajuje vrhunska akustična zaščita notranjosti,
prek katere se ne prebije neprijeten hrup niti pri najvišjih hitrostih. UX je
hkrati ekstremno prijeten in varen med mestno vožnjo, kjer pridejo do izraza
razredno najbolj dominantno majhen obračalni krog in inteligenten sistem
parkirnih tipal.
UX je na voljo z dvema premijskima pogonskima strojema. Vrh ponudbe
predstavlja nepriključni hibrid 250h z najnižjo porabo griva v svojem
razredu in uglajenim štirikolesnim pogonom. Ljubiteljem klasičnih strojev
je namenjen UX 200 z neverjetno uglajenim in varčnim 2,0-litrskim
bencinskim štirivaljnikom. Obe različici sta na voljo v izvedbi s paketom
Dynamic F SPORT.
Zaščitni znak vsakega Lexusa predstavljajo inovativne tehnologije – nobena
izjema ni UX. Panoramski pogled na celotno okolico vozila lahko voznik
spremlja med manevriranjem po ozkih parkiriščih prek zaslona s prikazom
dogajanja s pomočjo štirih zunanjih kamer. Nadgradnjo predstavlja
najnovejši varnostni sistem Lexus Safety System +, ki vsebuje napravo za
nočno prepoznavanje pešcev in dnevno prepoznavanje kolesarjev.
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01 Izvrstna vodljivost med mestno vožnjo
02 10,3-palčni zaslon s 360-stopinjskim prikazom dogajanja okoli vozila
03 Zračna in udobna zasnova potniškega prostora z izvrstno vidljivostjo
UX
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ROKODELSKI PRISTOP

DOŽIVITE JAPONSKO
GOSTOLJUBJE IN
NEVERJETNO NATANČNOST
Čudovita zunanjost predstavlja osnovo, iz katere se
rodi ljubezen do avtomobila. Izjemno kakovostna in
premišljeno izdelana notranjost nadgrajuje ljubezen v
dolg in pristen odnos. Lexus UX predstavlja prispodobo
japonskega koncepta Omotenaši, kjer gre za ustvarjanje
prijetnega vzdušja gostoljubnosti. Notranjost žari v znaku
tradicionalnega Takumi japonskega rokodelstva, kjer
gre za luksuzno prefinjenost in rabo najbolj kakovostnih
materialov. Med raznovrstne notranje okrasne elemente
spadajo celo takšni, ki spominjajo s površinsko zrnatostjo
na ročno izdelan japonski papir waši ter njegov
prizvokom ambientalne umirjenosti in topline. Usnjeno
sedežno oblazinjenje izstopa s tradicionalnim japonskim
šiviljskim vzorcem sašiko in neverjetno mero udobja.
Tehnologijo nadgrajuje eleganca, kjer gre za izjemno
dovršenost detajlov, kot je upravljanje s klimatsko napravo
prek prefinjeno osvetljenih in funkcionalno izvrstno
zasnovanih tipk.
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01 Intuitivno upravljanjem prek ploščice Touch Pad z
elegantnim naslonom za dlan
02 Premijska armaturna plošča z vrhunsko izdelanimi detajli
03 Usnjeno sedežno oblazinjenje F SPORT s poudarjenim
udobjem
02
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BARVE | ZUNANJOST
F BELA | 0831

SONIC BELA | 0852

MERKUR SIVA | 1H94

SVILENO SREBRNA | 1J4

SONIC TITANSKA | 1J7

ČRNA | 2123

GRAFITNO ČRNA | 223

RDEČA | 3T23

BRONASTO RJAVA | 4X22

FLARE SOLARNA | 4Y1

KAKI ZELENA | 6X4

NEBESNO MODRA | 8Y6

SAFIRNO MODRA | 8X11

1

Ekskluzivno za izvedbo F SPORT
Ni dobavljiva pri izvedbi F SPORT
Pastelna barva
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Opomba: Zaradi razlik v tisku so lahko posamezne barve v resničnem okolju drugačne.
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BARVE | NOTRANJOST

TKANINA

Črna

Pepelnato bela

Kobalt

Oker

Peščeno kamnita

Pepelnato bela

Kobalt

Oker

Intenzivno krem

F bela

Flare rdeča

TKANINA / TAHARA USNJE

F črna

Flare črna

GLADKO USNJE

Črna

F SPORT USNJE

F črna
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TEHNIČNI PODATKI

BENCINSKI MOTOR

UX 200

UX 250h FWD (AWD)

Delovna prostornina (ccm)
Število valjev / ventilov
Najvišja moč (KM pri vrt./min)1
Najvišja moč (kW pri vrt./min)1
Najvišji navor (Nm pri vrt./min)1

1987
L4 / 16
171 / 6600
125 / 6600
205 / 4800

1987
L4 / 16
146 / 6000
107 / 6000
180 / 4400

—

AC sinhronski s permanentnimi magneti
(AC sinhronski s permanentnimi
magneti in indukcijskim delovanjem)

—
—
—

109 / - (109 / 7)
80 / - (80 / 5,3)
202 / - (202 / 55)

171
126

178
131

ELEKTROMOTOR
Tip

Najvišja moč (KM) spredaj /zadaj
Najvišja moč (kW) spredaj /zadaj
Najvišji navor (Nm) spredaj /zadaj
SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA
Skupna moč (KM)1
Skupna moč (kW)1
MENJALNIK
Tip

Samodejni CVT Direct Shift

Pogon

Na prednji kolesi

Samodejni CVT z elektronskim
krmiljenjem
Na prednji kolesi (štirikolesni AWD)

190
9,2

177
8,5 (8,7)

5,6 - 5,81

4,1 – 4,3 (4,5 - 4,8)1

132 - 1381

96 – 103 (106 - 114)1

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

4495
1840
1540

4495
1840
1540

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost (km/h)
Pospešek 0-100 km/h (s)
PORABA GORIVA* (l/100 km)
Kombinirana
EMISIJA CO2* (g/km)
Kombinirana
EMISIJSKI RAZRED
Euro
MERE (mm)
Dolžina
Širina (brez ogledal)
Višina

1

Pričakovane vrednosti

Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisujejo evropska direktiva EC 2017/1153 in z njo povezan amandma EC 2017/1231. Dejanska poraba goriva in izpust
CO2 sta lahko v praksi drugačna od v tem katalogu navedenih vrednosti. Poraba goriva in izpust CO2 sta v največji meri odvisna od voznikovega sloga vožnje in ostalih pogojev, kot so: stanje vozne podlage, gostota prometa in
recimo obtežitev vozila s potniki in prtljago.
Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave. Za aktualne podatke se obrnite na lokalnega trgovca z vozili Lexus ali obiščite spletno stran: www.lexus.si
Lexus Ljubljana
Leskoškova c. 1 (lokacija BTC), 1000 Ljubljana,
info@lexus-ljubljana.si
01 200 79 40
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Več o novem Lexusu UX:
lexus.si/UX
facebook.com/lexusslovenija
©
2019 Lexus Slovenija* si pridržuje pravico do sprememb specifikacij in opreme. Določene
tehnične lastnosti in oprema so lahko predmet lokalnih prilagoditev. Za aktualne podatke se
obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.

Opomba: avtomobili na fotografijah in njihova opremljenost se lahko razlikujejo od
različic na lokalnem trgu. Barve vozil se lahko zaradi razlik v tisku nekoliko razlikujejo od
dejanskega stanja.
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani: www.lexus.si

Skrb za okolje je za znamko Lexus temeljnega pomena. V celotnem življenjskem ciklu
avtomobila – od oblikovanja, izdelave, distribucije, do prodaje in servisa – skrbimo
za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Vaš lokalni trgovec vam bo z veseljem
posredoval več informacij o življenjskem ciklu vozil Lexus.
*Lexus Slovenija predstavlja del podjetja Toyota Motor Europe NV/SA.
Natisnjeno v Sloveniji, januar 2019.

