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Wyposażenie zewnętrzne

Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma
charakter poglądowy.
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Lexus UX 2

Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

Silnik 2,0l R4•
Automatyczna, bezstopniowa przekładnia D-CVT•

Sportowe zawieszenie F SPORT•

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z czujnikiem wilgotności•
Skórzana kierownica F SPORT z panelem sterującym systemem
audio, telefonem, wyświetlaczem

•

Manetki do zmiany biegów na kierownicy•
Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F SPORT•
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu
bez użycia klucza z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED

•

Fotele F SPORT wykonane metodą pianki zintegrowanej•
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (8 kierunków)•
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy•
Podgrzewane fotele przednie•
Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości (all-
speed ACC)

•

Uruchamianie silnika za pomocą przycisku•
Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)•
Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)•
Czujnik deszczu•
Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS)
(wraz z BSM i RCTAB) - przód i tył

•

Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu 7")•
Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika,
(opcjonalnie6) sterowana ruchem nogi

•

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane•
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne•
Podłokietnik przedni•
Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)•
Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down•
System aktywnej kontroli dźwięku silnika (ASC)•
Filtr przeciwpyłkowy•

System audio: radio AM/FM, 6 głośników, wyświetlacz 7"•
Apple CarPlay / Android Auto•

Tuner DAB•
Interfejs Remote Touch Pad do obsługi multimediów•
Obsługa Bluetooth•
Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio•

Tapicerka z tkaniny łączona z elementami ze skóry Tahara•
Pakiet stylizacyjny F SPORT (czarna podsufitka, aluminiowe
nakładki pedałów, emblemat wersji, dedykowane nakładki
progowe)

•

Dywaniki (4 szt.)•
Nakładki progowe z tworzywa sztucznego•
Nakładki progowe z elementami aluminium•
Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 60:40)•
2 miejsca na kubek w konsoli środkowej•
Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na
kubek

•

Zegar analogowy w desce rozdzielczej•

Obręcze kół ze stopów lekkich 18" F SPORT, 225/50 R18 RFT
G4AP (opony typu runflat)

•

Zewnętrzny pakiet stylizacyjny F SPORT (przedni i tylny zderzak,
czarne obudowy lusterek, siatkowe wypełnienie wlotów powietrza,
emblematy wersji)

•

Zintegrowane relingi dachowe z wykończeniem chromowanym•
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami•
Szyby z filtrem UV•
Przyciemniane szyby tylnej części nadwozia•
Reflektory przednie Full LED L-Shape•
Kierunkowskazy LED z przodu•
Tylne światła LED•
System automatycznych świateł drogowych (AHB)•
Dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS)•
Spryskiwacze reflektorów•
Czujnik zmierzchu•
Przystosowanie do montażu haka holowniczego•
Lampy przeciwmgielne przednie LED z funkcją doświetlania
zakrętów

•



Bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo bierne

Zabezpieczenia

Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma
charakter poglądowy.
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Lexus UX 2

Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)•
Systemy kontroli trakcji (TRC)•
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)•
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)•
System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)•
System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)•
System monitorowania "martwego pola" (BSM) (wraz z czujnikami
parkowania z ICS) 5

•

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją
samodzielnego zatrzymania (RCTAB) (wraz z czujnikami
parkowania z ICS) 5

•

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)•
Asystent podążania pasem ruchu (LTA)•
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)•
System ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych
(również w nocy) i rowerzystów (PCS)

•

Rozpoznawanie znaków drogowych (RSA)•
Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania•

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
(przednie)

•

Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP)•
Boczne kurtyny powietrzne•
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera•
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w
przypadku kolizji (WIL)

•

Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX
na tylnych siedzeniach

•

Centralny zamek z podwójną blokadą•
System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia, nachylenia i
wybicia szyby

•



Zużycie paliwa (dane wstępne)

Średnio [litry/100 km] 6,6 - 6,9

Miasto [litry/100 km] -

Poza miastem [litry/100 km] -

Zalecane paliwo 95 oktanów lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 47

Średnia emisja CO2 [g/km] 150 - 157

Silnik (dane wstępne)

Norma spalin Euro 6d

Liczba i układ cylindrów R4

Mechanizm zaworów VVT-i

System wtrysku paliwa EFI, D-4S

Pojemność skokowa [cm3] 1987

Średnica x skok [mm x mm] 80.5 x 97.6

Stopień sprężania 13.0 : 1

kW/obroty na min (KM/obroty na minutę) 126/6600 (171/6600)

Maksymalny moment obrotowy
[Nm/obr./min]

205/4800
(20.9/4800)

Silnik elektryczny przedni

Maksymalna moc [KM (kW)] -

Maksymalny moment obrotowy [Nm] -

Silnik elektryczny tylny

Maksymalna moc [KM (kW)] -

Maksymalny moment obrotowy [Nm] -

Układ hybrydowy

Łączna maksymalna moc [KM (kW)] -

Osiągi

Maksymalna prędkość [km/h] 190

0–100 km/h [s] 9.2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0.33

Promień zawracania kół/nadwozia [m] 5.2 / 5.6

Zawieszenie

Przód MacPherson

Tył Wielowahaczowe

Masy i wymiary

Masa własna [kg] min./maks. 1460 - 1540

Masa całkowita pojazdu [kg] 1980

Pojemność bagażnika - oparcie podniesione, do półki
(obejmuje schowek pod podłogą) [litry]

334

Pojemność bagażnika - oparcie podniesione, do dachu
(obejmuje schowek pod podłogą)[litry]

452

Pojemność bagażnika - oparcie złożone, do dachu (obejmuje
schowek pod podłogą) [litry]

1245

Długość [mm] 4495

Szerokość (bez lusterek) [mm] 1840

Wysokość [mm] 1540

Rozstaw osi [mm] 2640
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Lexus UX 2

Dane techniczne


