UX 300e | Vår første helelektriske Lexus

VELG

GJØR DEG KLAR TIL Å VELGE DIN LEXUS
Det er bare å glede seg – med brosjyren du holder i hendene kan du skreddersy
din nye Lexus UX 300e. Bilen har det samme oppsiktsvekkende og urbane
utseendet som de øvrige UX-modellene, og under panseret befinner det seg en
avansert elektrisk motor med 150 kW (204 DIN hk) og 300 Nm momentant
dreiemoment. Litium-ion-batteriet leverer både rask lineær akselerasjon og over
307 km rekkevidde, og nyter godt av den unike erfaringen vi har fått gjennom
å ha bygget over 1,7 millioner elektrifiserte hybrider siden 2005.

* WLTP-rekkevidden er 307-313 avhengig av modellversjon
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På innsiden oser UX 300e av eleganse. Multimediadisplayet på 10,3" er
lettleselig og kontrolleres intuitivt via en touchpad, og gir deg tilgang til appene
på smarttelefonen din via Apple CarPlay® eller Android Auto®. Med utsøkt
skinnsøm og materialer fremstilt av våre Takumi-håndverkere skapes en
atmosfære av moderne eleganse og raffinement.
Alle Lexus UX 300e-modellene er utstyrt med Lexus Safety System +. Dette
inkluderer kollisjonsvernsystem med fotgjengeroppdagelse natt og dag, og
syklistoppdagelse på dagtid, kjørefeltvarsling som hjelper deg å holde stø kurs,
automatisk fjernlys for bedre sikt i mørket og dynamisk radar cruisekontroll
med veiskiltgjenkjenning.
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MODEL | ELEKTRISK

01. AC / DC LADEPORTER
En 6.6 kW AC-ladeport (Type 2 / Mennekes-tilkobling) for hjemmelading
er sømløst bygget inn på bilens høyre bakside, mens du på venstre siden
finner en 50 kW DC-ladeport (CHAdeMO-tilkobling) for lading på farten.
For beleilighets skyld er begge ladeportene utstyrt med trykk-åpne-deksel,
innvendig lys og låssystem.
02. MOTOR / GENERATOR MED HØY YTELSE
UX 300e sin nye 150 kW elmotor/generator gir ikke bare kraft til forhjulene,
men benytter også regenerativ bremsing til å produsere elektrisk energi når du
bremser eller ruller i fart. Motoren er blant de mest sofistikerte og kompakte av
sitt slag, og den er både kraftfull og svært effektiv.
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03. HELT NY LITIUM-ION BATTERIPAKKE MED UTVIDET
10-ÅRS SERVICE
UX 300e benytter vår aller siste litium-ion batteriteknologi, inkludert en
elektrode med høy tetthet og avansert stablingsstruktur for elektroder. Batteriet
er designet for å møte behovene til urbane sjåfører i Europa, og er dimensjonert
for et spennende balanseforhold mellom optimal rekkevidde (307 km*) og en
dynamisk kjøreopplevelse. For å understreke vår tillitt til denne batteriteknologien
tilbyr vi 10 års (eller 1 million km) EV-batteriservice på alle funksjonsfeil på
hovedbatteripakken og kapasitetsforringelse under 70 %, gitt at du gjennomfører
de vanlige servicekontrollene.
04. KRAFTSTYRINGSENHET (PCU)
For å sikre høyere effekt og rekkevidde er UX 300e utstyrt med en ny
kraftstyringsenhet (PCU). Her er alle komponentene laget for å tåle de store
spenningene som oppstår i en elektrisk bil. PCU-en er montert på understellets
hovedtravers, hvilket bidrar til å redusere støy og vibrasjoner. PCU-en sørger
for en raffinert kjøreopplevelse i alle forhold, og leverer jevn akselerasjon selv
om gasspedalen skulle opereres noe ujevnt.
05. PRESISJONSBYGGET TRANSAKSEL
Lexus’ ingeniørteam gikk svært grundig til verks da de utviklet en ny, kompakt,
3-akslet EV-transaksel spesielt for UX 300e. Denne gir bilen sitt klasseledende
raffinement og et meget lavt støynivå. Det er også gjort flere andre forbedringer,
blant annet med spesialpolerte tannhjuloverflater, et nytt lydisoleringsdeksel og
skreddersydd smøresystem.
06. KJØLESYSTEM FOR BATTERI
Ekstrem varme reduserer batteriets levetid og ytelse. Derfor har ingeniørene
våre utviklet et sofistikert luftkjølingssystem for batteriet til UX 300e. Dette er
både tryggere og lettere enn vannkjølte systemer og benytter nedkjølt luft for
å sikre en stabil batterieffekt, selv under ekstreme forhold som for eksempel
høy hastighet eller ved hyppig hurtiglading.
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07. VARMESYSTEM FOR BATTERI
Siden batterieffekten vanligvis reduseres i kaldt vær, er UX 300e utstyrt med et
varmeelement under hver batterimodul. Dette minimerer kuldens påvirkningskraft
på rekkevidden og sørger for at full kraft alltid vil være tilgjengelig, til og med i
temperaturer ned til -30°C.

* WLTP-rekkevidden er 307-313 avhengig av modellversjon
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UTSTYRSGRADER

COMFORT
Som forventet av en Lexus, byr UX 300e Comfort på et imponerende nivå
av standardutstyr.

17" lettmetallfelger, maskinert finish, femeiket design, 215/60 R17 dekk
Elektrisk justering for setene foran samt rattstammen
Frontlykter, bi-LED med Automatisk Fjernlys (AHB)

Tekstiltrekk på seter
6-høyttalers lydanlegg fra Panasonic®
7" multimediadisplay

PREMIUM**
Unn deg selv UX 300e Premium, med et utstyrsnivå som vil glede den kravstore.

17" lettmetallfelger, maskinert finish, femeiket design, 215/60 R17 dekk
Smart låssystem (oppstart og inngang)
Frontlykter, bi-LED med Automatisk Fjernlys (AHB)

Skinnseter med innebygd ventilasjon
6-høyttalers lydanlegg fra Panasonic®
7" multimediadisplay

LUXURY**
UX 300e Luxury har ikke bare et dristig utseende, men også banebrytende
teknologi og makeløst Takumi-håndverk.

17" lettmetallfelger, grå, maskinert finish, femeiket design, 215/60 R17 dekk
Smart låssystem (oppstart og inngang)
Frontlykter, trippel LED med Adaptivt Fjernlys (AHS)
Skinnseter med innebygd ventilasjon

13-høyttalers lydanlegg fra Mark Levinson® Premium Surround
10.3" multimediadisplay
Lexus Premium Navigasjon

** 18" lettmetalfelger, soltak og mørktonede ruter er tilgjengelig som tilvalg.

UX 300e
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DETALJER | EKSTERIØR

01. 17" VENTILERENDE FELGER
Hjulene har middels grå overflatebehandling og kommer med Lexus
karakteristiske aero-ventilasjon. For aller første gang er eikene utstyrt med
aerodynamiske flaps, basert på ”Gurney Flap” som benyttes på bakvingen til
Formel1-biler for å regulere luftstrømmen og skape virvler som øker marktrykket.
Det nyskapende hjuldesignet bidrar til mer selvsikker kjøring gjennom stabil
bremseytelse, økt kjøleeffektivitet og redusert turbulens langs sidene av bilen.
02. 18" ALUMINIUMSFELGER
De dynamiske, femeikede lettmetallfelgene har fått en stilfull gråfarge med
maskinert finish for et utvetydig sporty og luksuriøst utseende.
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03. SPESIALTILPASSEDE DEKK
For å oppnå den suverene kjøreopplevelsen og det lave støynivået man vil
forvente av Lexus’ første elbil, har vi utviklet spesialtilpassede EV-dekk. Mens
18" 225/50 R18-dekket fremhever kvalitetsfølelsen og den eksepsjonelle
stabiliteten til UX 300e, gir 17" 215/60 R17-dekket den laveste rullemotstanden
(Rolling Resistance Coefficent) i sin klasse.
04. BI-LED FRONTLYKTER
Bi-LED lyktene bruker samme lyskilde for både nær- og fjernlys. L-formede
kjørelys gir frontlyktene et distinkt uttrykk.

02 - 03

05. TRIPPEL-LED FRONTLYKTER
Disse frontlyktene har trippel-LED enheter og L-formede kjørelys som fremhever
Lexus’ pilspissformede front. I tillegg gir allværslys god sikt også ved tåke.
06. KURVELYS
Kurvelysene til UX 300e gir ekstra opplysning av området nær bilen når man
svinger.
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DETALJER | EKSTERIØR

07. KJØRELYS
Kjørelys formet som en pilspiss er installert på oversiden av frontlyktene. De har
det L-formede signaturmotivet som skaper et inntrykk av konsistens med bilens
eksteriør, mens vertikale lyslinjer uttrykker dybde og skaper en unik lysdesign.
08. AEROSTABILISERENDE BAKLYS
Baklysene har en avansert design som i tillegg til å være vakker også bidrar
til aerodynamikken. Finner som er integrert i lyset på hver side reduserer
lufttrykkendringer med rundt 16%, som resulterer i bedre stabilitet gjennom
svingene og ved vind fra siden. Den helstøpte formen, som huser 120 LEDdioder smalner inn mot midten og er bare 3 mm tykk på det smaleste punktet.
09. SOLTAK
Et elektrisk soltak bidrar med en luftig, romslig og lys kupe.
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10. ELEKTRISK BAKLUKE
For å gjøre inn- og utlasting enkelt er UX 300e tilgjengelig med elektrisk bakluke.
Det eneste som kreves for å kunne betjene den er at du har nøkkelen på deg.
11. TAKRAILS
Takrails laget av solid aluminium skaper en tilforlatelig form som løper langs
med taket til UX 300e.
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DETALJER | INTERIØR

01. FØRERFOKUSERT KUPE
For å gi en følelse av sømløs kontinuitet i nye UX 300e har designerne våre
etterstrebet å eliminere de tradisjonelle barrierene mellom eksteriøret og
interiøret. Effekten er at sjåføren har utmerket oversikt og en klar oppfatning av
bilens dimensjoner. UX 300e har også et kontroll-konsept som samler alle de
viktigste funksjonene rundt sjåføren og på sjåførens side av kupeen.
02. S-FLOW KLIMAKONTROLL / KLIMACONCIERGE
Lexus’ Klima-Concierge sørger for intelligent klimastyring, i tett samarbeid
med batteriets kjølesystem. Klima-Conciergen justerer temperaturen i bilen i
henhold til forholdene utenfor, hvilket gir topp komfort og redusert strømforbruk.
S-Flow-systemet kan blant annet merke hvilke seter som er i bruk og justere
klimaanlegget deretter. Klimasystemet avgir også lett syrede nanoe®-ioner,
som bidrar til å fylle bilen med frisk luft og tilfører ekstra fuktighet til hud og hår.
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03. RATT
Det treeikede rattet i UX 300e gir en fantastisk følelse av luksus, og er adoptert
fra vår flaggskipsedan Lexus LS. For å sikre ekstra komfort ble grepsprofilen
utformet og perfeksjonert ved å registrere trykket fra håndflatene til vår
Takumi-mestersjåfør. Rattet er trukket i ekte lær og kan varmes opp på kalde
morgener, mens integrerte brytere styrer lyd, telefon, informasjonsdisplay,
adaptiv cruisekontroll og kjørefeltvarsling.
04. GIRHENDLER
Med girhendlene på baksiden av rattet kan du enkelt manøvrere med presisjon,
for eksempel ved krypkjøring i byen eller på svingete veier, ved å justere
fartsreduksjonen i fire nivåer.
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05. GIRVELGER
Et annet sentralt samhandlingspunkt i UX 300e er den sirlig utformede
girvelgeren. Girvelgeren, som sitter svært behagelig i håndflaten, erstatter nå
den konvensjonelle girspaken og benytter vår aller siste ”shift-by-wire”-teknologi
som tilfører en premiumfølelse selv når du bytter mellom reverse, neutral og drive.
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06. SKINNSETER / ‘SASHIKO’ QUILTING
Det myke skinninteriøret som er tilgjengelig i UX 300e er inspirert av ‘sashiko’,
en tradisjonell japansk quilteteknikk som også brukes for å lage kampsportdrakter.
De quiltede skinnet er dekorert med perforerte mønstre som former matematiske
kurver og graderinger i perfekt harmoni, noe som løfter utseendet til setene.

DETALJER | INTERIØR

07. FORSETEJUSTERING / KORSRYGGSTØTTE
Med opptil åtte ulike setejusteringer lar nye UX 300e deg enkelt finne en
ergonomisk kjørestilling, som også vil bidra til å redusere tretthet. En toveis
korsryggstøtte i forsetene gir ekstra komfort på lengre reiser. Dette er standard
på alle grader.
08. ‘WASHI’ INTERIØRTREKK
UX 300e er den første Lexus-modellen som tilbyr et interiør inspirert av
det tradisjonelle japanske washi-papiret, som brukes i tradisjonelle japanske
skyvedører.
09. TRÅDLØS OPPLYSNING AV LUFTEVENTILENE
I utstyrsgraden Luxury har bryterne til lufteventilene en LED lyskilde som er
drevet ved hjelp av induksjon.
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10. VARMEJUSTERING I ALLE SETER
Som standard på Premium- og Luxury-modellene har du varmejustering i alle
setene, som gir en lun og avslappende følelse når det er kaldt ute.
11. IMPONEREDE BAGASJEPLASS
Det kompakte lithium-ion-batteriet er plassert under baksetene og kupegulvet,
og har dermed liten innvirkning på bakseteplassen. I motsetning til i mange
elbiler, vil det si at man har god plass til passasjerer i baksetet, samtidig som
bagasjeplassen er på 367 liter (lastet opp til bagasjeromsdekselet. For ekstra
bekvemmelighet, tilbys UX 300e med en automatisk åpning av bakluken
(aktivert ved å bevege foten ved en sensor under bilen. Dette gjør det enklere
å laste bilen hvis man har hendene opptatt med f.eks. kofferter. I tillegg kan
bakseteryggen foldes ned i en 60/40 splitt for ytterligere fleksibilitet.
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TEKNOLOGI | LYD, KOMMUNIKASJON & INFORMASJON

01. LEXUS PREMIUM LYDANLEGG
Nye UX 300e er tilgjengelig med et seks høyttalers Lexus Premium Surroundsystem. Lyden leveres effektivt, både direkte fra høyttalerne og gjennom refleksjon
fra vindusglassene, noe som gir lytteren følelsen av å stå rett foran et liveshow.
For å kunne gi en klar og levende vokalgjengivelse med minimal forvrengning,
er høytalermembranene laget av en harpiks som inneholder bambuskull og
opale plantefibre, som også forbedrer gjenvinnbarheten.
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02. MARK LEVINSON® LYD
Med 915 Watt gir Mark Levinsons® Premium Surround Sound System lyd i
verdensklasse. Man etterstrebet den ideelle designen for hver enkelt elektriske
komponent i systemet forå oppnå et harmonisk lydbilde. THD, en indikator
på signalforstyrrelse, viser en forvrenging på 0.1% eller mindre. Systemet
inbefatter en 150 W/ Ω x 12-kanals (8 kanaler brukes) Class D forsterker.
Kraften i enheten tillater store høyttalere som gir en klar, kraftig lyd. Basert
på en optimal layout bruker QLS (Quantum Logic Surround) nye akustiske
prosesseringsteknologier for å tilrettelegge for et lydbilde som er i takt med
komponistens opprinnelige intensjon.
03. OPTITRON INSTRUMENTERING
UX 300e har et Optitron-instrumentpanel med en 7" TFT LCD-skjerm i senter.
Her vises ulik informasjon i høy oppløsning, samt elegante animasjoner når du
entrer og starter bilen. Vår første helelektriske Lexus har også fått en digital
hastighetsmåler som skaper et sporty utseende, samt en rekkeviddeindikator
og indikator for firetrinns fartsreduksjon.
04. HEAD-UP DISPLAY
Nøkkeldata projiseres i farger direkte på frontruten. Displayet som måler
260 mm. x 97,5 mm. lar deg styre data som navigering, lydinnstillinger og
sikkerhetsfunksjoner uten at du trenger å ta øynene fra veien.
05. eCALL NØDTELEFONSYSTEM
For din sikkerhet tilbyr eCall både manuell og automatisk nødanropsfunksjon.
I en hendelse der kollisjonsputene løses ut vil nødetatene automatisk kontaktes
og få oppgitt bilens nøyaktige plassering og registreringsnummer. Du kan når
som helst nå nødetatene ved å trykke på nødanropsknappen.
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TEKNOLOGI | MULTIMEDIA & KONNEKTIVITET

01. LEXUS PREMIUM NAVIGASJON
Med levende 3D-grafikk og mange kartfunksjoner, som ‘interessepunktsøk’, kan de nyeste kartene oppdateres online. For ekstra bekvemmelighet
inkluderer systemet også en elektronisk brukerhåndbok. For å forbedre
navigasjonsopplevelsen din, er online tjenester som online trafikk, parkeringssøk,
bensinstasjonssøk, værmelding, Google Søk eller Google Street View
tilgjengelige.
02. BERØRINGSFLATE
Du kan kontrollere funksjonene på skjermen i en UX 300e ved hjelp av en
berøringsflate montert i midtkonsollen eller ved hjelp av stemmekommandoer.
Berøringsflate-grensesnittet er designet for å gi deg den intuitive følelsen til en
smarttelefon, med fingerbevegelser for å zoome ut eller inn, tappe osv.
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03. LEXUS LINK - TILKOBLEDE TJENESTER
Den nye Lexus Link-appen er utviklet for komplettere vårt skyhøye ”Omotenashi”servicenivå. Appen gjør UX 300e til en tilkoblet bil og administrerer hele ditt
kundeforhold hos Lexus Electrified.
Lexus Link er lettvint og rask i bruk, og tilbyr følgende innovative tjenester:
Fjernkontroll for lading.
Fjernkontroll for klimaanlegg.
Tilgang til et bredt Europeisk nettverk av ladestasjoner. Lar deg sjekke
tilgjengelighet, ladehastighet og pris per kWh.
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Lexus Link tilbyr også nettbaserte tjenester som:
Kjøredata: Kartlegger dine turer, kjørestil og forretningsreiser.
Finn min bil: Lokaliserer din Lexus og viser deg veien tilbake til den.
Service og vedlikehold: Hjelper deg å holde oversikt over vedlikehold
av din UX 300e.
Varsellamper: Som en ekstra trygghet forklarer denne funksjonen hva
de ulike varsellampene betyr, og hva du bør gjøre.
Share to Car: Planlegg en kjørerute på en annen enhet og send den til
din Lexus. Med ”Car to Door” kan du guides til fots fra bilen, helt frem
til den endelige destinasjonen.
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04. SMARTTELEFONINTEGRASJON
Med Apple CarPlay® og Android Auto® kan du få tilgang til og vise en del av
smarttelefonens apper på skjermen
05. TRÅDLØS LADER
Du kan lade kompatible smarttelefoner på den trådløse ladeplaten som er
praktisk plassert i midtkonsollen.
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TEKNOLOGI | LEXUS SAFETY SYSTEM +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
UX 300e er utstyrt med vårt ledende Lexus Safety System +. Dette
inkluderer kollisjonsvernsystem med fotgjengeroppdagelse natt og dag, samt
syklistoppdagelse på dagtid, og gir UX 300e klasseledende sikkerhet.
Lexus Safety System + inneholder:
- Kollisjonsversystem med fotgjengeroppdagelse
- Dynamisk radar cruisekontroll
- Veiskiltgjenkjenning
- Kjørefeltvarsling
- Automatiske fjernlys
01
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02. KOLLISJONSVERNSYSTEM
Kollisjonsvernsystemet i UX 300e kan nå oppdage fotgjengere om natten og
fotgjengere/syklister på dagtid. For å oppnå dette har kameraets sensitivitet og
dynamiske rekkevidde blitt forbedret for å bidra til å redusere antall ulykker i
mørket. For eksempel, dersom en fotgjenger krysser veien idet en bil kommer
imot og den møtende bilens lys gjør det vanskelig å se vedkommende, vil
systemet likevel oppdage fotgjengeren. En millimeterbølgeradar med et enda
bredere virkeområde bidrar til at man også kan oppdage syklister. Dersom
systemet anser det som sannsynlig at en kollisjon kan forekomme blir bremsene
automatisk aktivert for å unngå den, eller for å redusere skadeomfanget i tilfelle
en kollisjon er uunngåelig.
03. DYNAMISK RADAR CRUISEKONTROLL
Systemet bruker en millimeterbølgeradar og et kamera for å ’se’ et forankjørende
kjøretøy og holde riktig avstand til det. Hvis kjøretøyet foran stopper vil systemet
stoppe bilen. Når kjøretøyet igjen begynner å kjøre vil bilen følge etter. Systemet
reduserer byrden på sjåføren i for eksempel køkjøring.
04. TRAFIKKSKILTGJENKJENNING
Trafikkskiltgjenkjenningssystemet (RSA) gjenkjenner veiskilt og gir informasjon
til sjåføren via en multi-informasjonsskjerm. Når Dynamisk cruisekontroll er
aktivert kan bilens fart bli satt til den til enhver tid gjeldende fartsgrensen. Alt
dette skjer med ett enkelt trykk på en knapp. RSA identifiserer alle viktige veiskilt
og advarsler, inkludert elektriske og blinkende skilt.
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05. KJØREFELTSENTRERING
Kjørefeltsentrering hjelper sjåføren med å holde seg midt i kjørefeltet. Det er
også i stand til å bistå når man kjører gjennom svinger, og det i skarpere svinger
enn med tidligere systemer. Hvis systemet oppdager at det er en mulighet for
at bilen vil avvike fra kjørefeltet vil det gi støtte for å få bilen tilbake til midten
av kjørefeltet.
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Ikke la Lexus Safety System erstatte normal årvåkenhet under noen omstendigheter, og vennligst les instruksjonene før
du benytter deg av systemet. Sjåføren er alltid ansvarlig for trygg ferdsel i trafikken. Spesifikasjoner og utstyr kan variere
mellom markeder. Din lokale Lexus-forhandler kan hjelpe deg om du har spørsmål.
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TEKNOLOGI | FØRERSTØTTE & SIKKERHET

01. ADAPTIVE FJERNLYS
Justerbare Adaptive LED-fjernlys sørger for at UX 300e ikke blender motgående
trafikk. Uavhengige LED-dioder i frontlyktene aktiveres/deaktiveres for presis
kontroll over de opplyste og ikke opplyste områdene.
02. DEKKTRYKKSSENSOR
Informasjon om lufttrykket i hvert dekk vises på multi-informasjonsskjermen.
Systemet reduserer risikoen for punktering og bidrar til bedre drivstofføkonomi
og lengre levetid for dekkene.
03. PARKERINGSHJELP
Ved hjelp av en avstandssensor varsler parkeringsassistenten deg i tilfelle et
nært forestående sammenstøt. Den varsler også om kryssende trafikk bak bilen
og viser posisjonen til hindringer på skjermen.
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04. VARSLING OM KRYSSENDE TRAFIKK BAK,
MED BREMSING
Varsling om kryssende trafikk bak er i bruk når man rygger med bilen. Det
oppdager hindringer rundt bilen og kjøretøy som nærmer seg området bak
bilen. Ved behov varsler systemet deg med lyd- og lyssignaler, sistnevnte på
skjermen i midtkonsollen og med lys på dørspeilene. Om nødvendig kan
systemet bremse for å unngå sammenstøt.
05. BLINDSONEMONITOR
Radarenheter som er montert på fangeren bak oppdager bilen i tilstøtende
kjørefelt som ikke er synlige i speilene. Hvis sjåføren gir tegn til å skulle skifte
fil og et kjøretøy er i blindsonen, får man opp et varsel i det aktuelle speilet.
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06. LEXUS’ PARKERINGSASSISTENT / PANORAMAMONITOR
Parkeringsassistenten hjelper deg når du skal rygge inn i luker. På skjermen vises
en video av området du skal inn i med guidelinjer for å hjelpe deg med å plassere
bilen. For å enklere kunne parkere i trange luker er en panoramamonitor med
tilnærmet 360° oversikt rundt bilen tilgjengelig. Det gir også et 3D-bilde av
din UX 300e med guiding på skjermen for å assistere deg når du manøvrerer
på trange steder i byen.*
07. KOLLISJONSPUTER
UX 300e kommer med åtte kollisjonsputer som standard. Dette inkluderer
kollisjonsputer for fører og passasjer foran, kollisjonsputer for kne, kollisjonsputer
på sidene foran og bak, og en kollisjonsgardin som dekker alle sidevinduene.

04

05

06

* Posisjonen til folk og hindringer som vises på skjermen avviker deres faktiske posisjon og avstanden til dem. Ikke stol
utelukkende på skjermen, og sjekk alltid området rundt bilen med egne øyne når du kjører.

07
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TEKNOLOGI | KJØREEGENSKAPER

01. HØYRIGID PLATTFORM
For å sikre klasseledende styrepresisjon og kjøreegenskaper er den
høypresterende GA-C-plattformen til UX blitt ytterligere forbedret takket
være den ekstra stivheten til batteriet under gulvet i UX 300e, som også er
sikret av tverrbjelker. En vinklet rammekonstruksjon i bilens bakdel og forsterket
EV-transakselmontering kompletterer det ekstremt stive chassiet.
02. LAVT TYNGDEPUNKT
Med smidig manøvrering og ren, momentan akselerasjon gir nye UX 300e
deg bedre kontroll og trygghet bak rattet. Den har et lavt tyngdepunkt og de
tyngste komponentene er samlet mot midten av bilen. Dette gjør at svingene
blir behageligere, mens det forsterkede chassiet og ekstra stivheten til batteriet
bidrar til mer presis styring.

01

03. AVANSERT AERODYNAMIKK
UX 300e har en rekke egenskaper som bidrar til den aerodynamiske
effektiviteten. De bakre, kombinerte lyktene reduserer forandringer i lufttrykket
med rundt 16 % og bidrar til utmerket stabilitet for bilen bakdel ved svinging
og tilfeller av sidevind. I tillegg åpnes og lukkes aerodynamiske spjeld i
frontgrillen automatisk, avhengig av batteristatus, for å redusere kjøretøyets
motstandskoeffisient til 0,31. Gulvdekslene har også blitt forstørret og batteriets
bunnflate er gjort flat og glatt for å skape en aerodynamisk underdelsstruktur
- noe som er unikt for UX 300e.
04. TAKUMI-TUNET HJULOPPHENG
Når det gjelder hjuloppheng er UX 300e utstyrt med MacPherson-fjærbein
foran og ”double wishbone” (A-arm) bak. Disse er designet og innstilt for å
fremme god kjørekomfort og presis respons. For modeller med 18" felger er
friksjonskarakteristikkene til oljetetningene, stangføringen, oljen og stempelbåndet
blitt optimalisert. Dette undertrykker unødvendig bevegelse av den avfjærede
vekten. I samarbeid med våre Takumi-mestersjåfører har suspensjonen til
UX 300e blitt fintunet for å gi passende hjulfrekvens og demping som jevner
ut den minste ubehagelighet.

02

05. ELEKTRISK SERVOSTYRING
Til UX valgte man elektrisk servostyring med en mer kompakt og rigid servoenhet
og rattstamme med større diameter. For en mer direkte og presis styrefølelse
har girkassen til styringsenheten blitt utstyrt med et forsterkende stag. Dette
sikrer bedre respons idet sjåføren begynner å svinge og gir den dype og klare
styrefølelsen som er karakteristisk for Lexus.

03

06. KJØREPROGRAMVELGER
Kjøremodus-kontrolleren er plassert ved siden av instrumentpaneldekselet,
slik at den enkelt kan betjenes uten å måtte flytte blikket langt fra siktlinjen
eller å endre sittestilling. Eco, Normal og Sport-modus er standard på alle
UX 300e-modellene.
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TEKNOLOGI | LADERE & KABLER

01. ENTRY WALLBOX MED LADEKABEL, 22 KW
Ladeboksen Entry Wallbox har en integrert ladekabel og Type 2-plugg for
hjemme- og semi-offentlig bruk. Boksen er blant de minste i sitt slag, og takket
være de kompakte dimensjonene er den en perfekt løsning for effektiv EV-lading
både innendørs og utendørs.
02. LADEKABEL
Om du skal lade din UX300e via offentlig ladestasjon, benytter du denne
kabelen (4 m)

01

02

UX 300e
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TILBEHØR

01. UX 300e UTVIDET DESIGNPAKKE
Med den utvidede designpakken får din UX 300e ekstra designdetaljer langs
sidene og bakdelen, som utvilsomt gir et svært stilfullt utseende.
• Pianosvarte sidekarmer fremhever de iøynefallende linjene til Lexus’
første helelektriske bil.
• Pianosvart bakpynt understreker den dynamiske holdningen til UX 300e.
• Med dørlister får du en eksklusiv velkomst hver gang du skal kjøre.
02. UX 300e SUV-PAKKE
Med SUV-pakken forsterker du det eventyrlystne utseende til den helelektriske
crossoveren din.
SUV-pakken til UX 300e består av ekstra designelementer rundt hele bilen:
Frontskjørt: integreres i den nedre kanten av støtfangeren for å gi UX 300e et
kraftfullt, lavprofilert utseende.
• Sideskjørt: gir din UX 300e en enda mer sporty fremtoning.
• Bakskjørt: en dynamisk finish til UX 300e sitt atletiske utseende.

01

03. 17" LETTMETALLFELGER
Lexus vinterhjul i lettmetall er designet for å gi UX 300e de beste forutsetninger
ved krevende vei- og værforhold, samtidig som et prestisjefullt utseende ivaretas.
04. 18" LETTMETALLFELGER – GLANSET MASKINERT SVART
10-eiket felg med glanset svart maskinert finish for en sofistikert og urban look.
05. MATT SVART 18" LETTMETALLFELG
10-eiket matt svart felg som understreker den dynamiske crossover-karakteren
til UX300e.

01

02
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TILBEHØR

06. UX 300e BESKYTTELSES-KIT
Hold din UX 300e i topp stand med Beskyttelses-kitet, bestående av tilbehør
som beskytter mot småbulker, riper og skitt:
• Beskyttelsesfilm for bakfanger som beskytter din UX 300e i byen.
• Den praktiske bagasjeromsmatten beskytter mot skitt og småskader, for
eksempel ved frakt av hageavfall
• Premium gulvmatte er tilgjengelig i tekstil/skinn eller med Nubuck-kant.
07. PREMIUM TEKSTIL GULVMATTE MED NUBUCK-KANTER
Unn passasjerene dine Premium gulvmatter med stilfull Nubuck-kant.
08. PREMIUM TEKSTIL GULVMATTE MED SKINN
Gi din UX 300e et ekstra stilfullt utseende med Premium gulvmatte i tekstil
og skinn.
09. TILBEHØR I SKINN
Din nye UX 300e får et ekstra snev av luksus med tilbehør i skinn.

06

10. TAKSTATIV / SYKKELSTATIV
Takstativet er laget for å passe bilens pre-monterte takrails og er en rygg og
stabil base for en rekke spesialtilbehør som sykkelstativ eller skibokser. Det
låsbare sykkelstativet på bildet har spesielle grep som sikrer både hjul og ramme.

07

08

09

10
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FARGER | EKSTERIØR

Å UTVIKLE EN NY LEXUS-FARGE
ER BÅDE KOMPLEKST OG
TIDKREVENDE

Lexus designere bruker aldri standardfarger. Istedet foretrekker de å blande
sine egne fra grunnen av, en prosess som kan ta inntil to år. Fargepaletten til
Lexus teller over 30 ulike farger, inkludert metallicfarger som Satin Silver og
Sonic Titanium.
Det blir ikke tatt noen snarveier når en ny Lexus-farge skal lages. En designers
avgjørelse blir først tatt etter at vedkommende har gått gjennom hundrevis av
fargeprøver. ”Når jeg utvikler en ny farge ser jeg så mange nyanser av lakk at
jeg innimellom ikke kan se klart på slutten av dagen, sier Megumi Suzuki, en
av våre mest erfarne fargedesignere.
”Hver gang jeg møter noen eller går inn i en butikk eller i noens hus, så ser
jeg på farger og materialer”, sier hun. ”Det er mange som meg i min avdeling.”

22
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Selv etter at en farge er bestemt er det mye som må gjøres. På ulike punkt i
utviklingen måtte Suzuki engasjere en liten hær av eksperter: Laboratorieteknikere
som blander fargen, leireskulptører, ingeniører og teamet som jobber i
produksjonslinjen og som sørger for at hver bil forlater fabrikken med plettfri lakk.
Med noen ukers mellomrom produserer Kansai Paint (en Lexus lakkleverandør)
en ny forsendelse, og Lexus-designerne gjør en gjennomgående inspeksjon av
prøver fra denne, der de bøyer prøvepanelene for å ligne konturene til en bil.
Alle skal under lupen, både innen- og utendørs, i flombelysning, sollys, overskyet
vær og på ulike tidspunkter av dagen og i ulike måneder. Å velge den endelige
fargen er ikke enkelt. En farge som er strålende en sommermorgen i naturlig
lys kan framstå langt mindre attraktiv i butikklys eller i skyggen. Designerne må
også være oppmerksomme sine egne preferanser. ”Det merkelige med farge
er at oppfatningen din kan endre seg gjennom sesongen, hvordan du har det
den dagen og hvilke trender du ser,” sier Suzuki.

FARGER | EKSTERIØR

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

1

Vanlig lakk (ikke metallic eller perlemor)

NB: grunnet fargeavvik i brosjyren kan faktiske lakkfarger avvike noe fra inntrykket man får fra bildene.
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FARGER | INTERIØR
STOFF1

Black (20)

White Ash (10)

Cobalt (80)

Ochre (41)

Sandstone (11)

White Ash (10)

Cobalt (80)

Ochre (41)

Rich Cream (11)

SKINN2

Black (20)

1
2

Tekstiltrekk er standard på Comfort-graden.
Skinntrekk er standard på gradene Premium og Luxury.

Bildene på neste side viser et utvalg av tilgjengelige interiørkombinasjoner. Din lokale Lexus-forhandler bistår deg gjerne om du ønsker ytterlige informasjon eller hjelp.
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FARGER | INTERIØR

01

02

03

01 Black, stoff
(Comfort)
02 White Ash, skinn
(Luxury)
03 Cobalt, skinn
(Luxury)
04 Rich Cream, skinn
(Luxury)
04

UX 300e
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UTSTYR | UTSTYRSGRADER
EKSTERIØR

50kW DC/hurtiglading med CHAdeMO-tilkobling
6.6kW AC-lader med Type 2/Mennekes-tilkobling
Akustisk og vannavisende sideruter foran
Dynamiske hovedlykter med autonivellering
Statiske hovedlykter med autonivellering
Kromdekor i grill og på støtfanger
LED hjørnelys
LED kjørelys (DRL)
Oppvarmede sidespeil med elektrisk autoinnfelling og automatisk dimming.
Oppvarmede sidespeil med elektrisk innfelling.
Regnsensor
LED tåkelys foran
Hovedlyktespylere
Bi-LED hovedlys
Triple LED hovedlys
Ladekabel til hjemmebruk
Intelligente parkeringssensorer (foran og bak)
L-mesh signaturgrill
Mørktonede ruter
Vindusviskere med regnsensor*
LED tåkelys bak
Sølv takrails*

COMFORT

PREMIUM

LUXURY
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HJUL

17" aluminiumsfelger (5-eker) med maskinert overflate (215/60 R17)
18" grå aluminiumsfelger (5-eker) med maskinert overflate (225/50 R18)
AKTIV SIKKERHET OG KJØREDYNAMIKK

Aktive bremselys
Akustisk kjøretøyvarsling (AVAS)
Adaptivt fjernlyssystem (AHS)
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Automatisk fjernlys (AHB)
Blindsonemonitor (BSM) med varsel/brems for kryssende trafikk bak bilen (RCTAB)
Motorbrems, 4 nivåer
Kjøremodus (Eco / Normal / Sport)
Dynamisk Cruisekontroll (DRCC), alle hastigheter
Elektrisk parkeringsbrems (EPB)
Elektrisk servostyring (EPS)
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)
Elektronisk kontrollert bremse-regenerering (ECB-R)
Syklist-gjenkjenning (foran på bilen, kun i dagslys)
Fotgjenger-gjenkjenning (foran)
Forsterket stabilisatorstag forstilling
Bakkestartassistent (HAC)
Kjørefeltassistanse (LTA)
Førkollisjonssystem (PCS)
Forsterkede støtdempere bakstilling
Trafikkskiltgjenkjenning (RSA)
Antispinn (TRC)
Varslingssystem for dekktrykk (TPWS) med autolokasjon.
Stabilitetskontroll (VSC)

Tilgjengelig som standard.
Tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Tilgjengelig som del av en pakke.
— Ikke tilgjengelig.
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UTSTYR | UTSTYRSGRADER
PASSIV SIKKERHET

2-stegs kollisjonsputer, fører- og passasjersete foran.
Bryter for å deaktivere kollisjonsputer, passasjersete foran
Setebeltepåminnelse visuell/lyd, for- og bakseter
Kollisjonsputegardiner
i-Size-feste, ytre seter bak
ISOFIX-feste, ytre seter bak
Kollisjonsputer for knær, setene foran
Setebelter med forstramming, foran og ytre bakseter
Sidekollisjonsputer, sjåfør og passasjer foran

COMFORT

PREMIUM

LUXURY
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SIKKERHET

Antityverissystem - sirene, startsperre, innbruddssensor
Antityverisystem - glassknusingssensor og helningssensor
Automatisk dørlåsing
Dobbel dørlås
Trådløs dørlås
LYD, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

7" multimedia-skjerm
10.3" multimedia-skjerm
6 høytalere, Panasonic® lydsystem
13 høytalere, Mark Levinson® Premium Surround lydystem
2 USB-porter, senterkonsoll foran
2 USB-porter, senterkonsoll bak
7" multiinformasjonsskjerm med farger
Active Sound Control (ASC)
Analog klokke med GPS-funksjon
Antenne i haifinnedesign
Bluetooth®-tilkobling for telefon og lyd
DAB-radio
Digitalt speedometer
eCall - kommunikasjonssystem ved nødsituasjoner
Head-Up Display (HUD)
Lexus Link Tilkoblede Tjenester
Lexus Premium Navigasjon
Monitor med panoramaoversikt
Ryggekamera med aktive linjer*
Smarttelefonintegrasjon (Apple CarPlay®, Android Auto®)
Knappestyring fra ratt (lyd/skjerm/telefon/stemmekommandoer/DRCC/LTA)
Styring av multimediasystemet via berøringspanel (touch pad)
Trådløs telefonlading

Tilgjengelig som standard.
Tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Tilgjengelig som del av en pakke.
— Ikke tilgjengelig.
* Comfort-graden kan alternativt bestilles uten tilpassede tåkelys foran,, vindusviskere med regnsensor og takrails i sølvfarge.
Om takrails velges bort, vil drypprennene på taket være sorte i stedet, for å matche lakkfargen.
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UTSTYR | UTSTYRSGRADER
INTERIØR KOMFORT OG BEKVEMMELIGHET

Toveis korsryggstøtte, fører- og passasjersete foran
3-ekers skinnratt
Åtteveis elektrisk justerbare seter (fører- og passasjersete foran)
Innstegslister i aluminium med Lexus-inskripsjon (fordører)
Automatisk luftresirkuleringkontroll
Nøkkelkort
Dashbord i japansk ”Washi”-utførelse
Elektrisk styrte vinduer, med et-trykk-funksjon
2-soners elektronisk klimakontroll med nanoe®-teknologi
Stoffseter
Soltak med elektrisk styring (tilt/slide), manuell blending
Oppvarmede forseter
Oppvarming av ytre seter bak
Oppvarmet ratt
Fuktighetssensor for klimakontroll
Velkomstlys ved åpning
Skinnseter
Lexus Climate Concierge
Bagasjedeksel, manuelt operert
Manuelt nedfellbare seterygger bak (60/40 splitt)
Hendel-kontrollere på rattet
Innvendig speil, elektrokromatisk (autoblending)
Lys i justeringsbryter for luftdyser
Fjernstyrt klimaanlegg
Innstegsbeskyttelse frontdører
Nøkkelfritt åpning og start system
Smartnøkkel
Elektrisk bakluke (åpning/lukking)
Minnefunksjon i bakluken (hvor høyt den åpner seg)
Dekkreperasjonssett
Ventilerte forseter

Tilgjengelig som standard.
Tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Tilgjengelig som del av en pakke.
— Ikke tilgjengelig.
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COMFORT

PREMIUM

LUXURY
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UTSTYR | PAKKER
TILVALG

COMFORT
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LUXURY
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Lexus Safety System +*
Adaptivt fjernlyssystem (AHS)
Automatisk fjernlys (AHB)
Dynamisk Cruisekontroll (DRCC), alle hastigheter
Kjørefeltassistanse (LTA)
Førkollisjonssystem (PCS)
Trafikkskiltgjenkjenning (RSA)
Knappestyring fra ratt (lyd/skjerm/telefon/stemmekommandoer/DRCC/LTA)
Tilvalg
18" grå aluminiumsfelger (5-eker) med maskinert overflate (225/50 R18)
Innstegslister i aluminium med Lexus-inskripsjon (fordører)
Mørktonede ruter
Soltak med elektrisk styring (tilt/slide), manuell blending

Tilgjengelig som standard.
Tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Tilgjengelig som del av en pakke.
— Ikke tilgjengelig.
* Lexus Safety System + erstatter ikke føreren av bilen, og bilen må kjløres med sedvanlig aktsomhet. Vennligst les instruksjonene nøye før du benytter systemet.
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TEKNISKE DATA

EV-SYSTEM

UX 300e

Motortype
Maksimal effekt (DIN hk)
Maksimal effekt (kW)
Maksimalt dreiemoment (Nm)
Reduskjonsgir
Drivende hjul

AC synchronous, permanent magnet
204
150
300
Single speed
Front-Wheel Drive

LADING1

Batteritype
Batterikapasitet brutto/netto (kWh)
Maksimal ladehastighet AC (kW)
0-100 % ladetid AC (t : min)
Maksimal ladehastighet DC (kW)
0 - 80 % ladetid DC (t : min)

Lithium ion
54.3
6.6
08:15
50
0:50

YTELSER

Maksimal fart (km/t)
Aksellerasjon 0-100 km/t (s)

160
7.5

REKKEVIDDE*/** (km)

Kombinert

307-313

ELECTRIC CONSUMPTION*/** (kWh/100 km)

Kombinert

17.1 - 16.8

CO2-UTSLIPP* (g/km)
Kombinert

0

VEKT (kg)

Tillatt totalvekt
Egenvekt

2245
1785 - 1840

KAPASITETER2

Bagasjeromsplass - bakseter oppe, lastet til bagasjeromsdeksel (l)
Bagasjeromsplass - bakseter oppe, lastet til taket (l)

367
486

* WLTP-rekkevidden er 307-313 avhengig av modellversjon
** Verdiene for elektrisk rekkevidde og elektrisk energiforbruk måles i et kontrollert miljø på en representativ produksjonsmodell, i samsvar med kravene i den nye WLTP European Regulation EC 2017/1151 og dens gjeldende endringer. For
hver enkelt kjøretøykonfigurasjon kan verdiene for elektrisk rekkevidde og elektrisk energiforbruk beregnes ut fra bestilt ekstrautstyr. Verdiene for elektrisk rekkevidde og det elektrisk energiforbruk for ditt til kjøretøy kan variere fra de målte
eller beregnede verdiene, da kjøreegenskaper så vel som andre faktorer (for eksempel veiforhold, trafikk, kjøretøyets tilstand, dekktrykk, last, antall passasjerer osv.) har innflytelse på bilens elektriske rekkevidde og elektrisk energiforbruk. For
mer informasjon om den nye WLTP-testmetoden, besøk: www.lexus.eu/wltp#nedc
1
2

Beror på batteritemperatur, brukshistorikk, lader og driftsspenning.
Oppgitt bagasjevolum er basert på interne målinger. Alle oppgitte tall inkluderer maksimal lastekapasitet under gulvet i bagasjerommet. Lastekapasiteten under bagasjeromsgulvet kan variere fra land til land.

Merk: ytterligere tekniske data, inkludert oppdateringer, finner du på lexus.no
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1545
UX 300e
UX 300e

15501
2078

948 2

950 3

15501
1840

970

2640
4495

885

12554

1344

1329

1398

1368

831

1

Når spesifisert med 215/60 R17 dekk, er både fremre og bakre sporbredde 1560.
Figuren det vises til gjelder modeller utstyrt med tilvalg soltak. For modeller med standard tak er tallet 980.
Figuren er for modeller utstyrt med tilvalg soltak. For modeller med standard tak er tallet 953.
4
Med Panasonic®-lydanlegg med 6 høyttalere, er tallet 1336.
2

3

Merk: Dimensjonene illustrert ovenfor måles i millimeter.

UX 300e

31

Mer om nye UX 300e:
www.lexus.eu/ux-300e
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/Lexus_EU
©

2020 Lexus 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
deitt område. Fargen på bilene kan avvike noe fra de trykte bildene i denne brosjyren.Vi tar også
forbehold om skrive- og trykkfeil,

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 Europa i september 2020.

