
 LS 500h zelfopladende hybride 
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 Bij Lexus hebben we heel wat om trots op te zijn. Al meer 
dan 15 jaar een pionier en marktleider in de elektrificatie van 
luxewagens. Meer dan 1,8 miljoen zelfopladende hybrides op 
de weg in elke uithoek van de wereld. Een compleet gamma 
geëlektrificeerde modellen die zich onderscheiden door hun 
verfijning, bewezen kwaliteit en bekroonde betrouwbaarheid. 
Dat zijn indrukwekkende feiten, maar voor Lexus zijn de 
prestaties meer dan alleen cijfers. En elektrificatie is meer dan 
louter batterijen en motoren. Het is de unieke kans om een 
nieuw soort rijplezier te bepalen. 

Als je van de menselijke ervaring het hoofdthema maakt, is er 
maar één vraag die ertoe doet: hoe laten we u voelen? Rijd 
gewoon met de zelfopladende hybride topberline LS 500h 
en u begrijpt meteen wat we bedoelen.

Dit is Lexus Electrified. 
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 LEXUS ELECTRIFIED 

 MAAK KENNIS MET DE 
ZELFOPLADENDE HYBRIDE LS 500h 

 De nieuwe LS 500h combineert de ruimte van een topberline met de dynamische flair van zijn 
coupéachtige profiel. Ontdek de Japanse esthetiek en het Takumi-vakmanschap, in combinatie met 
baanbrekende technologieën zoals het volautomatische Advanced Park-systeem. De weelderige nieuwe 
lederen zetels laten u genieten van een uitzonderlijk comfortniveau dankzij de ‘Climate Concierge’, die 
de verwarming, koeling en ventilatie voortdurend bijregelt. Bedien het 12,3"-aanraakscherm of geniet 
van het Mark Levinson® audiosysteem met 23 luidsprekers. Terwijl de voorste inzittenden van een 
verkwikkende massage genieten, worden de passagiers achterin verwend met een Shiatsu-massagezetel, 
die ze laat ontspannen in de wetenschap dat dit een van de veiligste wagens ooit is. Probeer ook het 
opwindende F SPORT-model, met zijn ongelofelijk stijve chassis, minutieus afgestelde ophanging en 
opgewaardeerde meerfasige hybrideaandrijving (Multi Stage Hybrid). 
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 LEXUS ELECTRIFIED 

 Meer informatie: nl.lexus.be/electrified 

 EEN PIONIER EN MARKTLEIDER IN DE 
ELEKTRIFICATIE VAN LUXEWAGENS 

 Sinds de lancering van onze eerste luxeberline meer 
dan 30 jaar geleden is Lexus synoniem geworden 
voor uitzonderlijk design, kwaliteit en raffinement. 
Misschien nog belangrijker is dat we ook een 
pionier en leider zijn op het gebied van elektrificatie. 
Een bedrijf dat altijd zal blijven innoveren en 
inspelen op de behoeften van bestuurders. Deze 
unieke benadering resulteerde in ‘s werelds eerste 
luxehybride in 2005, de RX 400h SUV. 

 ZEVEN ZELFOPLADENDE 
HYBRIDES EN DE EERSTE VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE LEXUS 

 Vandaag de dag biedt Lexus maar liefst zeven 
verbazingwekkende hybridemodellen en het 
merendeel van de luxehybrides op de weg 
draagt het Lexus-logo. Geen enkele andere 
prestigeconstructeur kan onze ervaring met het 
ontwikkelen, bouwen, onderhouden en recycleren 
van hybrides evenaren. Al onze hybridewagens 
zijn zelfopladend, hebben geen stekker nodig en 
kunnen in de EV-modus rijden, zonder brandstof 
te verbruiken of emissies uit te stoten.

In het verlengde van onze nieuwe ‘Lexus Electrified’-
visie introduceerden we de eerste volledig 
elektrische Lexus, de UX 300e cross-over. Als 
vervolg op het volgende elektrificatiehoofdstuk 
bij Lexus zullen we binnenkort ons gamma 
geëlektrificeerde wagens nog verder uitbreiden, 
met de eerste plug-in hybridewagen van Lexus en 
een specifiek platform voor elektrische wagens dat 
begin dit decennium beschikbaar is. 

 DE TOEKOMST IS 
‘LEXUS ELECTRIFIED’ 

 Ondanks het enorme succes van het zelfopladende 
hybridegamma van Lexus zijn we niet van plan op 
onze lauweren te rusten. Daarom lanceerden we de 
‘Lexus Electrified’-visie en het LF-30 ‘Electrified’-
concept. ‘Lexus Electrified’ werd ontwikkeld om 
het rijplezier naar een hoger niveau te tillen en 
is een geïntegreerde benadering van elektrische 
aandrijvingen, een geavanceerde positiecontrole 
en andere elektrificatietechnologieën. Om onze 
visie kracht bij te zetten, belichamen het gedurfde 
koetswerk en de bestuurdergerichte cockpit van 
de geëlektrificeerde concept-car LF-30 alles 
waar ‘Lexus Electrified’ voor staat. Met zijn vier 
elektromotoren op de wielen, steering-by-wire en 
geavanceerde positiecontrole plukt hij de vruchten 
van meer dan twee decennia ervaring op het vlak 
van elektrificatie, en biedt hij een unieke rijervaring. 
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 DESIGN 

EEN GESTROOMLIJND, STIJLVOL SILHOUET MET EEN 
OPVALLENDE, VLOEIENDE DAKLIJN. Van bij het begin had de 
hoofdontwerper een duidelijk beeld in zijn hoofd: de nieuwe LS 500h moest 
een stijlvol, gestroomlijnd silhouet met een opvallende daklijn krijgen. Hij zou 
‘onweerstaanbaar sexy en sportief’ worden, met een breed en laag koetswerk. 
En zoals het een vlaggenschip betaamt, moest hij een indrukwekkende 
uitstraling hebben. Hoewel de ontwerpers het drievolumekoetswerk van de 
stereotypische luxeberline achterwege zouden laten, waren toegevingen op 
het gebied van comfort en ruimte uit den boze.

In het begin vond hij het moeilijk om die ideeën op papier te krijgen. “Toen ik 
de eerste lijnen zette op grote bladen, leken mijn handen voorgedefinieerde 
groeven te volgen, met vrij voorspelbare designs als resultaat. Daarom gooide 
ik het over een andere boeg. Ik begon te schetsen op kleinere stukjes papier 
om mijn bewegingen te beperken zodat de lijnen niet automatisch uit mijn 
pen zouden vloeien. Na bijna honderd pogingen, koos ik de twintig beste 
designs en begon ik kleine kleimodellen te maken, zo klein dat ze in de palm 
van mijn hand pasten.”

DE NIEUWE DESIGNS HADDEN EEN ONMISKENBARE 
LOOK VAN AVONTUUR EN OPWINDING.  Dat leidde tot een 
doorbraak. De nieuwe designs hadden een onmiskenbare look van avontuur 
en opwinding.  Maar dat was nog maar het begin. In deze tijden van virtuele 
realiteit lijkt het misschien vreemd of zelfs absurd dat Lexus nog steeds een 
beroep doet op klassieke kleimodellen. Maar op dit niveau is een auto niets 
minder dan pure kunst. Onze ‘Takumi’-meesters, die de wagen opnieuw en 
opnieuw modelleerden, speelden een vitale rol in de verdere verfijning van het 
lijnenspel. Het is deels dankzij hen dat de LS 500h van bij de eerste aanblik 
verrast door de opvallende eenvoud van zijn globale vormgeving, waarna 
uw blik wordt vastgehouden door de intrigerende sensuele schoonheid van 
het boetseerwerk.

Natuurlijk gebruiken we ook computers. Kijk maar naar het prachtig 
uitgewerkte, merktypische radiatorrooster. Het design is zo gedetailleerd dat 
ons designteam 3,5 maand nodig had om alle elementen te berekenen met 
een geavanceerd computersysteem. Het nog meer uitgewerkte en sportievere 
radiatorrooster van de F SPORT nam nog meer tijd in beslag. Slopend werk, 
maar als we een nieuw vlaggenschip wilden bouwen dat het merk eer aandeed 
en mensen zou overmannen met emotie, moesten we opnieuw aansluiten bij 
onze pioniersgeest en moesten we de normale grenzen verleggen. 

 TIJD VOOR DE 
VOLGENDE 
REVOLUTIE 

 Ontdek het gedurfde Lexus-design in een topberline 
met een laag coupéprofiel. 

 Toen hem werd gevraagd om het designteam voor Lexus’ nieuwe vlaggenschip 
te leiden, voelde hoofdontwerper Koichi Suga ongetwijfeld het gewicht van 
de geschiedenis op zijn schouders. Een LS ontwerpen is dan ook een hele 
uitdaging. Het nieuwe model is het vijfde in een lijn van prestigieuze wagens, 
die in 1989 werd ingeluid door de revolutionaire LS 400 berline, de auto die 
Lexus op slag een plaats gaf in het luxesegment.  

De planning voor het nieuwe vlaggenschip begon reeds vijf jaar voor de 
lancering. “Het design nam een veel groter deel van het ontwikkelingsschema 
in beslag dan normaal”, legt Suga-san uit. “We boetseerden uiteindelijk niet 
minder dan zeven kleimodellen in 3,5 jaar tijd. Ongelofelijk als je het doorsnee 
ontwikkelingsproces van een auto bekijkt.”  
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 DESIGN 

01  Nieuwe, complex bewerkte, 
20’’ zwarte lichtmetalen velgen 
verbeteren de prachtige 
vlaggenschiplooks van de LS 500h.

02 Het merktypische radiatorrooster, 
dat wordt geflankeerd door 
drievoudige led-koplampen en 
door dagrijlichten met het L-motief 
van Lexus, heeft ongeveer 5.000 
individuele oppervlakken, en in de 
F SPORT zijn dat er zelfs meer dan 
7.000.

03 De LS 500h met lange wielbasis, 
die voortaan verkrijgbaar is in Sonic 
Platinum, heeft een dynamisch 
coupéprofiel. 

 “Uiteindelijk boetseerden we in 3,5 jaar tijd maar liefst zeven kleimodellen.” 

 HOOFDONTWERPER LS
KOICHI SUGA 

01

03

02
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 OMOTENASHI 

 EEN JAPANSE 
VERWELKOMING 
 Zodra u met de nieuwe LS 500h op weg gaat, ontdekt u wat Lexus 
van andere luxemerken onderscheidt: ‘Omotenashi’. 

 Omotenashi betekent letterlijk ‘gastvrijheid en vriendelijke service’ maar houdt veel meer 
in dan een uitstekende service. Dit oude Japanse concept verwijst naar iemands vermogen 
om in te spelen op de behoeften van anderen, nog voor die zich voordoen. Omotenashi is 
een manier van denken die elke werknemer van Lexus zich eigen maakt. 

 WE BEHANDELEN ELKE KLANT ZOALS WE DAT MET EEN GAST THUIS 
ZOUDEN DOEN. Doorheen de levenscyclus van uw LS 500h gaan we tot het uiterste 
om een fantastische bezitservaring te creëren, dankzij een ongeëvenaarde service en 
onderhoud, allebei uitgewerkt om uw volledige tevredenheid en gemoedsrust te verzekeren. 
Zo stelt uw Lexus-concessies alles in het werk om al uw behoeften te vervullen en u de 
meest hoogwaardige faciliteiten en drankjes aan te bieden. 

 Onze klanten kunnen de typische gastvrijheid van Lexus nu uit eerste hand ervaren in de 
merkruimtes ‘INTERSECT BY LEXUS’ in New York, Tokio, Dubai en in onze ‘Loft by Lexus’ 
op Brussels Airport, waar we Omotenashi naar een nog hoger niveau tillen. 

 DESIGNKENMERKEN ZOALS VOLAUTOMATISCH PARKEREN. Omotenashi 
beïnvloedt ook de manier waarop we onze wagens ontwerpen. Nog voor u plaatsneemt 
aan het stuur, bereidt de LS zijn verwelkoming voor. Wanneer u de wagen nadert, lichten 
de deurgrepen op om u te verwelkomen en wordt ook de grond onder de deuren verlicht 
zodat u niet in plassen stapt. Om de instap te vergemakkelijken, tilt de auto zichzelf twee 
centimeter omhoog op zijn luchtvering, wordt de bestuurderszetel automatisch verlaagd 
en glijden de zijkussens opzij. Zodra u neerzit, keren ze allemaal terug naar hun normale 
positie. De gordelgesp komt zelfs omhoog tot aan uw vingertoppen. 

 Voor de LS 500h ontwikkelden we een volautomatisch Advanced Park-systeem dat zelfs 
de meest gebruikte parkeerplaatsen onthoudt. Met een druk op de knop lezen de camera 
en sensoren de omgeving en parkeren ze uw auto voor u, zodat u ontspannen aankomt in 
uw vergadering. 
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 OMOTENASHI 
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 OMOTENASHI 

 LUXE VOOR DE ACHTERPASSAGIERS 
 Wie plaatsneemt op de elektrisch verstelbare 
achterzetels van de nieuwe LS 500h, geniet van 
een uitzonderlijk comfort. Alle zetels werden 
hertekend en zijn weelderiger dan ooit tevoren, met 
een nieuwe vulling en verbeterde bekleding. Nood 
om even de benen te strekken? Kies dan de ‘Relax’-
positie: de relaxzetel achteraan wordt automatisch 
uitgeklapt om uw benen te ondersteunen, terwijl de 
rugleuning een hoek van 48 graden aanneemt. Die 
hoek werd zorgvuldig gekozen na doorgedreven 
statische en dynamische tests met mensen met de 
meest uiteenlopende verschillende gewichten en 
lichaamstypes. 

 MASSAGEFUNCTIE ACHTERZETEL 
 De LS 500h kan worden uitgerust met een 
gesofistikeerde massagefunctie om vermoeidheid 
tegen te gaan en de inzittenden te ontspannen.  
Voor de ontwikkeling van dat systeem hebben we 
nauw samengewerkt met een expert in de Japanse 
techniek van de shiatsumassage. Hij gaf advies over 
de exacte druk die het systeem moest uitoefenen, de 
duurtijd, het ritme en de bewegingen. De resultaten 
zijn dan ook uitermate bevredigend en hebben niets 
gemeen met de massagefuncties in andere auto’s. 

 VERWARMBARE MASSAGEZETELS 
 Beide achterzetels kunnen worden uitgerust met 
geïntegreerde luchtkamers, die worden opgeblazen 
om uw passagiers te masseren en te kalmeren. Het 
systeem werkt samen met verwarmingselementen 
in de schouder- en onderrugzones om ze nog meer 
te ontspannen door druk uit te oefenen en precies 
de juiste hoeveelheid warmtestimulatie te bieden, 
zonder het hele lichaam te verwarmen. 

 BEENRUIMTE VAN EERSTE KLASSE 
 In deze verstelbare zetel, die zich achter de voorste 
passagierszetel bevindt, geniet u meer dan een 
meter beenruimte en een exclusieve beensteun. 

 LEXUS CLIMATE CONCIERGE 
 De Lexus Climate Concierge laat elke persoon 
in de auto individueel genieten van zijn of haar 
ideale klimaat. Zo detecteert het systeem de 
oppervlaktetemperatuur van het lichaam wanneer 
de inzittenden plaatsnemen en regelt het systeem 
zich automatisch om zo snel mogelijk een 
comfortabele temperatuur te bereiken. Wanneer 
de zon op een warme dag aan de bestuurderszijde 
staat, regelt het systeem de luchtstroom en 
de temperatuur om de bestuurder de nodige 
verkoeling te bieden, zonder daarbij te veel koele 
lucht aan passagierszijde af te geven. 

01

02
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 OMOTENASHI 

01  Relaxzetel achterin
02 Bedieningselementen binnen handbereik voor de 

brede waaier aan functies van de achterbank
03 Entertainment achterin 

 ENTERTAINMENTSYSTEEM ACHTERIN 
 De elektrische achterzetels van de nieuwe LS 500h 
bieden een schitterende omgeving om van het 
ingebouwde entertainmentsysteem te genieten. In 
de rugleuning van de voorzetels werden heldere 
11,6"-hogeresolutieschermen geïntegreerd, waarvan 
de hoek met een druk op de knop elektrisch kan 
worden ingesteld. Wanneer men de zetelfunctie 
‘Entertain’ kiest, past de elektrische zetel zijn positie 
automatisch aan en wordt het scherm gekanteld 
om u de perfecte kijkhoek te bieden. 

 MARK LEVINSON® 3D-SYSTEEM 
 Het 3D Mark Levinson® QLI Reference Surround-
systeem maakt muziek beluisteren in de nieuw 
LS 500h tot een waar feest. Met de rijke en 
dynamische 3D-weergave, die een adembenemend 
nauwkeurige en natuurlijke klank verzekert, waant 
u zich in een concertzaal. Dat wordt mogelijk 
gemaakt door de baanbrekende QLI-technologie 
(Quantum Logic Immersion), die de audiobron 
opsplitst in verschillende stromen – stemmen, 
instrumenten en ruimtelijke klankinformatie – die 
dicht aanleunen bij het originele arrangement. 
Deze audiostromen worden vervolgens gemixt tot 
een volledig driedimensionale klankomgeving. Het 
systeem werd ontwikkeld als de nieuwe maatstaf 
voor de komende tien jaar. 

03
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 VAKMANSCHAP 

03

02

01

 In de lift krijg ik een snelcursus oude origamikunst. “Natuurlijk is origami 
zowel in Japan als in de rest van de wereld nog steeds een activiteit waarmee 
kinderen zwanen en dergelijke vouwen, maar de industriële en technologische 
toepassingen zijn nagenoeg eindeloos. Van microscopische robots tot enorme 
zonnepanelen in de ruimte: origami is overal”, vertelt LS-hoofdontwerper 
Koichi Suga. “Niet in het minst bij auto’s”, voegt hij glimlachend toe.

Suga-san leidt een team van specialisten die met hun meesterschap hebben 
bijgedragen tot de nieuwe Lexus LS. We hebben een ontmoeting in het 
Lexus Design Center, een indrukwekkend gebouw met vier verdiepingen in 
de Japanse prefectuur Aichi, waar prototypes zoals de nieuwe LS worden 
gecreëerd. Zodra we binnenkomen merken we dat er een onmiskenbare 
sfeer van tevredenheid heerst in de designstudio.

KIRIKO-GLAS IS NET ALS ORIGAMI EEN VAN DE BEKENDSTE 
ARTISTIEKE TRADITIES VAN JAPAN. We beginnen onze rondleiding. 
De origamimeesters van Lexus moesten papieren modellen aanleveren die 
in de auto konden worden geïntegreerd, met name in de deurbekleding en 
-panelen. Suga-san schat dat ze “honderden, misschien zelfs duizenden” 
vormen hebben gevouwen tot de ontwerpers iets bruikbaars hadden.  Het 
resultaat is een adembenemende, driedimensionale combinatie van patronen 
en texturen die de nieuwe LS letterlijk tot leven brengt. 

Het werd een fascinerend kunstwerk, van de elegante, handgevouwen panelen 
die verwijzen naar het opvallende Lexus ‘L’-motief tot het glanzende stukje 
Kiriko-glas rond de handgreep. Net als origami is Kiriko-glas een befaamde 
Japanse kunsttraditie (en dito exportproduct). Het sluit dan ook naadloos 
aan bij dit toonbeeld van vakmanschap.

“HET ZIET ER MISSCHIEN DELICAAT UIT, MAAR IS VERSTERKT 
MET DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE.” Het glas 
lijkt van uitdrukking te veranderen naargelang de intensiteit en de hoek van 
de lichtinval. Ik denk niet dat ik ooit zoiets moois heb gezien in een auto. 
Hoort dergelijke verfijning niet eerder thuis in de kunstwereld dan in de 
autowereld? “Het ziet er misschien delicaat uit, maar het werd verstevigd met 
de meest geavanceerde technologieën”, aldus Suga-san. Het Kiriko-glas – dat 
terugverwijst naar het radiatorrooster van Lexus – is een absolute blikvanger 
die het gevoel van luxe en raffinement in de auto nog versterkt. 

 ER GAAT NIETS 
BOVEN EEN LEXUS 

 Geniet van een luxueus interieur, dat minutieus rond u is opgebouwd. 
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 VAKMANSCHAP 

01  Voel de perfecte vorm van het handgestikte stuurwiel in uw handen
02 Met de hand geplooide origami-deurpanelen contrasteren met het prachtige inlegwerk in Kiriko-glas

03 Bedien het Lexus Premium Navigation-systeem met het touchpad, de stem of het aanraakscherm
04 Het stikwerk voor de LS-zetels wordt slechts toevertrouwd aan twaalf ‘Takumi’-meesters 

04

 INTERIEURDESIGN GEÏNSPIREERD DOOR 
MAANLICHT OP DE ZEE. De ‘Nishijin-ori 
& Haku’-deurbekleding van de nieuwe LS 500h 
combineert zwart en zilver in een organisch patroon 
geïnspireerd door maanlicht dat op de zee schijnt. 
Nishijin-ori is geworteld in de materialen die in 
de middeleeuwen voor de Japanse adel werden 
gemaakt. Hierbij wordt metaalfolie uitgerekt op 
washipapier en in dunne reepjes gesneden die 
vervolgens worden geweven in een organisch 
patroon waar de zilveren draden een glinsterend 
golfeffect creëren. Dit wordt gekoppeld aan een 
‘Haku’-rand rond de deurgrepen, nog een ambacht 
dat meer dan 400 jaar teruggaat en waarbij een 
Takumi-meestervakman metaalfolie zorgvuldig tot 
een dikte tussen één en twee micron hamert. 
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 VAKMANSCHAP 

01  Terwijl u ontspant in de weelderige achterste massagezetel, geniet u van 
meer dan een meter beenruimte en van een ‘ottoman’ voetsteun

02 Voor de levering ondergaat elke LS 500h een korte test op het circuit 
naast onze Tahara-fabriek om soepelheid van wereldklasse en bijna stille 

prestaties te garanderen 

01
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 VAKMANSCHAP 

GLANZEND LAKWERK NAUWKEURIG NAT GESCHUURD MET DE 
HAND. We zien hoe het glimmende lakwerk nauwkeurig met de hand wordt gepolijst 
om de perfecte glans te krijgen. Dan verandert de sfeer en neemt RGB-verlichting 
het over. Het eindresultaat is enkel te beschrijven als ‘perfectie’. Dat woord horen we 
hier vaak.

De assemblageteams weerspiegelen de harmonie tussen mens en machine. Terwijl 
ultranauwkeurige lasers de kleinste toleranties verzekeren, kunnen deze vakmensen 
het verschil tussen naden van 1 of 2 millimeter voelen. Ze weten welke gevolgen 
een millimeter verschil kan hebben op het gebied van dashboardtrillingen. Intussen 
plaatsen hun collega’s met veel liefde weelderige lederen huiden en houtinleg met 
visgraatmotief op de deurpanelen van de nieuwe LS 500h.

DE ‘TAKUMI’ VAN LEXUS INSPECTEREN ELKE WAGEN TOT IN DE 
PUNTJES. Plots worden we omgeven door een totale stilte. Maar hoewel het 
geluid weg is, is het werk dat niet. We bevinden ons in de Stille Kamer en ik merk dat 
Suzuki overschakelt van zijn tactiele vaardigheden naar zijn auditieve vaardigheden. 
Hier inspecteren de ‘Takumi’ elke LS tot in het kleinste detail met behulp van hun fijn 
geslepen gehoor en ultragevoelige microfoons.

Het meest indrukwekkende facet van Tahara is dit huwelijk tussen technologie en 
vakmanschap en dat is ook wat onze gids als geen ander uitstraalt. 

 MADE IN 
TAHARA 

 Elke LS 500h wordt gebouwd door 
‘Takumi’-meesters.  

 Dit is de autofabriek in Tahara in Aichi, de geboorteplaats van de 
nieuwste Lexus LS. Onze gids is de gepensioneerde ‘Takumi’-vakman 
Kenji Suzuki, die in 1989 aan de eerste LS werkte.

Terwijl we kennismaken, trekken zijn handen mijn aandacht. De 
handen van een kunstenaar. Tussen alle technologieën die we in een 
van de meest geautomatiseerde autofabrieken van Japan zien, zijn 
het vooral deze menselijke werkmiddelen die zich onderscheiden.

Tahara is uitgestrekt maar toch verwelkomt Suzuki ons alsof we het 
atelier van een ambachtsman binnenwandelen. Hij wil evenveel over 
zijn collega’s praten als over de technologie.

Onderweg naar het lakatelier komen we een zee van staalrollen 
tegen, die wachten om twee keer te worden gereinigd voor ze 
worden geperst tot de verleidelijke panelen die samen de LS 500h 
vormen. Dat alles gebeurt onder het toeziende oog van de ‘Takumi’, 
die voortdurend op zoek zijn naar imperfecties, van nauwelijks 
zichtbare oppervlaktefouten tot de kleinste gereedschapsdefecten. 

02
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 TECHNOLOGIE 

 HEAD-UP DISPLAY 
 Door een beroep te doen op technologieën 
die oorspronkelijk werden ontwikkeld voor 
gevechtsvliegtuigen, neemt het Head-Up Display 
(HUD) in kleur en met hoge resolutie een discrete 
plaats in uw gezichtsveld in en projecteert het 
belangrijke informatie op de voorruit. Met een 
diagonaal van 24" is dit momenteel een van de 
grootste HUD’s op de markt en creëert het een 
beeld dat zo helder en scherp is dat het zelfs in 
het felste zonlicht perfect leesbaar is. 

 12,3" MULTIMEDIASCHERM 
 Zowel de bestuurder als de voorpassagier kunnen 
naadloos communiceren met de nieuwe LS 500h, 
via het centrale multimedia-aanraakscherm van 
12,3", via het Touchpad op de middenconsole 
of met de gesproken commando’s. Er werd een 
dun profielontwerp gebruikt en er werd veel 
aandacht besteed aan de hoek van het scherm. 
De ‘split-screen’-weergave stelt u in staat om 
diverse gegevens tegelijk te raadplegen, waaronder 
aanwijzingen van het Lexus Premium Navigation-
systeem, of om te genieten van het Mark Levinson® 
audiosysteem met 23 luidsprekers. Zoals u van 
het vlaggenschip van Lexus verwacht, kunnen de 
nieuwste kaarten ‘Over The Air’ worden bijgewerkt, 
terwijl u met Apple CarPlay® en Android Auto® 
de apps van uw smartphone eenvoudig kunt 
weergeven op het 12,3"-scherm. 

 ANALOOG KLOKJE 
 Het klokje belichaamt de geest van de nieuwe 
LS 500h. Het analoge klokje met zijn prachtige 
en verfijnde design werd vervaardigd met een 
verregaande aandacht voor details en een 
uitzonderlijke functionaliteit. Om de oogbewegingen 
van de bestuurder tot het minimum te beperken, 
bevindt het klokje zich aan de bestuurderszijde van 
de weergavezone. De wijzers geven licht voor een 
onmiddellijke leesbaarheid en wanneer de gebruiker 
de auto nadert, wordt het klokje automatisch feller 
verlicht. Alweer een discreet voorbeeld van Japanse 
‘Omotenashi’. 

 TOONBEELD 
VAN LUXE 
 Neem plaats in de weelderige nieuwe bestuurderszetel – hertekend, met een dikkere bekleding en 
nu in 28 richtingen verstelbaar – en ontdek hoe snel de LS 500h uw passie voor rijden weer opwekt. 
Met het schitterend afgewerkte driespakige stuurwiel in uw handen zijn de schakelovergangen met de 
schakelhendels achter het stuur ontegensprekelijk sportief. Het aandrijfgeheel reageert onmiddellijk 
dankzij de ‘shift by wire’-technologie. U merkt al snel hoe de ergonomische cockpit u zo weinig mogelijk 
afleidt, zodat u zich kunt concentreren op de weg. Moeiteloos en intuïtief. Voor een betere interactie zijn 
alle bedieningselementen op het stuurwiel ergonomisch geplaatst. 
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 Meer informatie: nl.lexus.be/hybrid 

 VOEL HET VERSCHIL VAN RIJDEN MET EEN ZELFOPLADENDE 
HYBRIDE LEXUS 

 WAT IS EEN ZELFOPLADENDE 
HYBRIDE VAN LEXUS? 

 Door het vermogen van een ultrasoepele 
benzinemotor te combineren met een of meer 
geavanceerde elektromotoren, vormen de 
zelfopladende hybride Lexus-wagens altijd de 
maatstaf voor de elektrificatie van luxewagens. 
Voor uw gemak laden de hybridewagens van 
Lexus zichzelf op wanneer u rijdt, vertraagt of 
remt, waardoor u ze nooit hoeft op te laden 
en u zich geen zorgen hoeft te maken over 
het batterijbereik. Ga zitten en geniet van 
een verbazingwekkende mix van vermogen 
en controle, in de wetenschap dat uw Lexus 
efficiënter is en aanzienlijk minder uitstoot dan 
om het even welke klassieke motor. 

 WAAROM IS ELEKTRIFICATIE 
BELANGRIJK? 

 Om de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen en om tegen 2050 een bedrijf met 
nuluitstoot te worden, zijn we van mening dat 
een doeltreffende elektrificatie van voertuigen 
essentieel is. Sinds de lancering van de RX 400h, 
‘s werelds eerste geëlektrificeerde luxewagen, 
heeft Lexus het initiatief genomen om het 
wijdverspreide gebruik van milieuvriendelijke 
zelfopladende hybrides te bevorderen. Tegen 
2050 willen we niet alleen de uitstoot van onze 
wagens verminderen, maar ook de CO2-uitstoot 
van alle productievestigingen van Lexus én hun 
waterverbruik beperken. 

 HOE IS HET OM EEN HYBRIDE LEXUS 
TE BEZITTEN? 

 We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 
uw hybride Lexus een plezier is om te besturen 
en te bezitten. Lexus telt vandaag meer dan 
400.000 hybridewagens op de Europese 
wegen, en deze worden allemaal gebouwd in een 
specifieke, ultramoderne fabriek in Japan volgens 
de veeleisende kwaliteitsnormen die de Lexus-
hybridewagens overal ter wereld consequent 
awards opleveren voor hun betrouwbaarheid. 
Naast de opvallende soepelheid en verfijning 
zult u ook de aanzienlijk lagere gebruikskosten 
op prijs stellen – niet alleen qua brandstof, maar 
ook voor remmen, banden en andere onderdelen 
dankzij het regeneratieve remsysteem en de 
geavanceerde vermogenscontrolesystemen. 

 INNOVATIE 
DOOR LEXUS 
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 NULUITSTOOT BIJ LAGERE 
SNELHEDEN 

 Bij het wegrijden en bij lagere snelheden drijft de elektromotor de LS 500h 
aan met stroom afkomstig uit de hybridebatterij. In deze fase is uw wagen 
nagenoeg geruisloos, verbruikt hij geen benzine en is de uitstoot nul. 

 VRIJWEL GERUISLOOS BIJ 
KRUISSNELHEID 

 De zelfopladende hybrides van Lexus laten zich vlot en ontspannen besturen. Bij 
hogere snelheden neemt de ultrasoepele benzinemotor het bijna onhoorbaar 
over. Waar nodig krijgt hij hulp van de elektromotor. Wanneer de motor op een 
optimaal toerental draait, kan een overschot aan vermogen worden gebruikt 
om de batterij op te laden. Naast lage emissies en een laag brandstofverbruik 
biedt deze vrijwel perfecte verdeling van benzine en elektriciteit ook het 
uitzonderlijke rijplezier dat de LS 500h kenmerkt. 

 SNELLE LINEAIRE ACCELERATIE 

 De zelfopladende hybrides van Lexus zijn altijd een plezier om mee te 
rijden, en dat geldt voor de LS 500h nog meer. Als eerste in zijn soort is 
het Multi-Stage Hybrid-systeem van deze nieuwe topberline uitgerust met 
een mechanisch schakelsysteem dat een ongelofelijk koppel en vermogen 
en directe acceleraties combineert met de soepelheid en efficiëntie van een 
Lexus-hybride. Bij krachtige acceleraties schiet de elektromotor de 3,5 liter 
grote V6-benzinemotor van de LS 500h onmiddellijk ter hulp. Dat resulteert 
in een aanzienlijke toename van het koppel, wat snelle en lineaire acceleraties 
verzekert wanneer u die nodig hebt. 

 REGENERATIEF REMMEN, 
EXTERN OPLADEN NIET NODIG 

 Wanneer u vertraagt, uitbolt of stilstaat, wordt de benzinemotor vaak geluidloos 
stilgelegd en wordt de uitstoot tot nul herleid. Bij het remmen of wanneer u 
uw voet van het gaspedaal haalt, recupereert het regeneratieve remsysteem 
de kinetische energie van uw wagen (die wordt verspild bij klassieke wagens). 
De LS 500h zet deze energie om in elektrische energie voor opslag in de 
hybridebatterij, samen met energie die wordt opgewekt tijdens het rijden tegen 
hogere snelheden, waardoor hij nooit moet worden opgeladen. 
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 De nieuwe LS 500h biedt opwindende hybride-
prestaties met een ongeëvenaarde sereniteit en 
verfijning. 

 Toshio Asahi heeft de perfecte baan voor een man die altijd al van auto’s heeft 
gehouden. De hoofdingenieur van Lexus’ nieuwe vlaggenschip omschrijft 
zichzelf als iemand die nooit compromissen sluit en tot het uiterste gaat om het 
onderste uit de kan te halen. Dat zijn nuttige karaktertrekken als men een auto 
met de best mogelijke combinatie van wendbaarheid en comfort wil bouwen.

Vandaag wordt algemeen bevestigd dat de originele Lexus LS 400 soepeler, 
stiller en beter gebouwd was dan alle auto’s die voor hem kwamen. Die 
combinatie van eigenschappen voldoet vandaag echter niet meer, legt Toshio 
Asahi uit: “Het landschap van de luxewagens is geëvolueerd. Rustige perfectie 
volstaat niet langer. Mensen willen ook sensaties en emotie.” 

 SUPERSTIJF PLATFORM VOOR MEESLEPENDE PRESTATIES. 
In hun zoektocht naar opwindende prestaties lieten Asahi-san en zijn team 
niets aan het toeval over en kozen ze ervoor om de LS 500h op hetzelfde 
platform als de adembenemende LC coupé te bouwen. Dankzij dat chassis 
kunnen zwaardere elementen meer naar het midden toe worden geplaatst, 
terwijl de lichtere, compactere hybridebatterij verder naar voren werd geplaatst. 
Dat draagt bij tot het lagere zwaartepunt van de LS 500h en de optimale 
gewichtsverdeling van 51/49 (voor/achter). Om de dynamische prestaties te 
perfectioneren, ontwikkelde het team gewichtsbesparende onderdelen zoals 
ophangingstorens in gegoten aluminium, terwijl op belangrijke plaatsen lichte 
en ultrasterke staalsoorten en -legeringen werden gebruikt. De voornaamste 
panelen zijn uit aluminium gemaakt. 

 VERBETERDE OPHANGING EN BANDEN OP MAAT VOOR EEN 
NOG INTENSER RIJGEDRAG. De Lexus-ingenieurs verbeterden de 
adaptieve variabele schokdemping van de LS 500h en verfijnden zijn 650 
instellingen. Ook voegden ze stabilisatorstangen toe om de dynamiek te 
verfijnen, ontwikkelden ze specifieke banden en creëerden ze nieuwe zetels 
om de bestuurder en passagiers nog meer luxe te bieden. Asahi-san is er dan 
ook van overtuigd dat de creatie van de ultieme luxeberline evenveel kunst 
als wetenschap vergt. Het perfecte evenwicht tussen spierkracht en comfort 
is de vrucht van talloze elementen die perfect georkestreerd worden, dus 
uiteindelijk is het menselijke oordeel cruciaal. Daarom brengen hij en zijn 
meesterpiloten verschillende maanden op het circuit en op de weg door om 
de juiste balans tussen wendbaarheid en comfort te vinden. Het resultaat: een 
luxeberline die een fantastisch rijgevoel verschaft. 

 MEER VERMOGEN, NOG SOEPELERE RIJPRESTATIES. De 
moeiteloze, fluisterstille kracht van de meerfasige hybrideaandrijving van de 
LS 500h werd nog verder verbeterd. Om dat te realiseren, hebben Asahi-san 
en zijn ingenieurs alles in het werk gesteld om het raffinement en rijgemak 
van de auto te verhogen door de ondersteuning door de lithium-ionbatterij te 
verhogen en zijn emissievrije rijbereik te vergroten. Doordat de hybridebatterij 
meer wordt aangesproken, kan de V6-benzinemotor bij lagere toerentallen 
werken, wat een nog stillere en soepelere werking verzekert. Dat maakt een 
groot verschil wanneer de motor bijvoorbeeld na een periode van elektrisch 
rijden weer wordt gestart. 

 PRESTATIES DIE U 
KUNT VOELEN  
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 Tokio. Een uitdagende stad om in te rijden, die zelfs 
de meest veeleisende stadsomgeving ter wereld 
zou zijn voor semiautonome rijsystemen. 

We konden dan ook geen betere plaats bedenken 
voor een proefrit met de nieuwe LS 500h en zijn 
vele detectie- en veiligheidssystemen, die centraal 
staan in de missie van Lexus om verkeersongevallen 
definitief naar de geschiedenisboeken te verwijzen. 

EEN VEILIGHEIDSPAKKET BOORDEVOL 
BAANBREKENDE TECHNOLOGIEËN. Ik 
heb ingestemd met een rit in het spreekwoordelijke 
oog van de storm, met Lexus-hoofdingenieur Toshio 
Asahi aan het stuur. We rijden naar de beruchte 
Shibuya-oversteek van Tokio, een van de drukste 
stedelijke kruispunten ter wereld.

De LS 500h beschikt over een complete 
ve i l ighe idsu i t rus t ing met  baanbrekende 
technologieën die tot in de puntjes werden 
ontwikkeld om vier van de meest voorkomende 
ongevalstypes te vermijden: kop-staartaanrijdingen, 
afwijkingen van de rijstrook, ongevallen op 
kruispunten en aanrijdingen met voetgangers.

“Waar we nu rijden, schuilt het grootste gevaar in 

bestuurders die afwijken van hun rijstrook zonder 
erop te letten dat het verkeer vertraagt of stopt”, 
legt Asahi uit. “Wanneer ik van mijn rijstrook begin 
af te wijken, waarschuwt Lane Tracing Assist mij met 
een geluidssignaal en stuurt het indien nodig bij.”

“ P R E - CO L L I S I O N  SYST E M  M E T 
ACTIVE STEERING ASSIST HELPT 
AANRIJDINGEN ECHT TE VOORKOMEN.” 
We zijn nu niet ver meer van het Shibuya-kruispunt. 
De LS 500h heeft een sensor met een veel breder 
detectiebereik dan de huidige, naar voren gerichte 
sensoren”, vertelt hij me. “Pre-Collision System met 
Active Steering Assist helpt aanrijdingen echt te 
voorkomen.”

De wagen beschikt bovendien over systemen zoals 
Road Sign Assist, dat informatie van verkeersborden 
verzamelt, Automatic High Beam en adaptieve 
BladeScan®-grootlichten.

Nu wordt het echt gevaarlijk. Het licht springt op 
rood en we staan op de eerste rij om de chaos van 
dichtbij te aanschouwen. Honderden voetgangers 
gaan het kruispunt op, ofwel via het grote diagonale 
zebrapad ofwel via een van de vier randzebrapaden.

“Het systeem gebruikt een millimetergolfradar in 
combinatie met een stereocamera om voetgangers 
te detecteren die plots voor de auto opduiken”, 
legt Asahi uit. “De bestuurder krijgt een visuele 
waarschuwing en kan de nodige acties treffen om 
een impact te vermijden.”  

 HET 
VEILIGHEIDSNET 
 Elke LS 500h is uitgerust met het Lexus Safety System + en kan nog 
worden uitgebreid met het optionele Lexus Safety System + A. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 LS-modellen zijn standaard uitgerust met het 
Lexus Safety System +. Dat systeem omvat 
het Pre-Collision-systeem met detectie van 
voetgangers en fietsers, Lane Tracing Assist 
om u op koers te helpen houden, Automatic 
High Beam voor een nog beter zicht in het 
donker, Road Sign Assist om verkeersborden 
te lezen en Dynamic Radar Cruise Control 
om uw rijsnelheid te regelen in functie van 
uw voorligger. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + A 
 Het optionele Lexus Safety System + A biedt 
het summum van veiligheid en omvat het Pre-
Collision System met Active Steering Assist, 
Front Cross Traffic Alert, Head-Up Display, 
BladeScan®-koplampen en een digitale 
achteruitkijkspiegel. Daarnaast zijn ook een 
digitale omgevingscamera en volautomatisch 
parkeerhulpsysteem verkrijgbaar op de AWD-
modellen. 
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 *  Het is mogelijk dat het Pre-Collision System in 
bepaalde gevallen niet naar behoren werkt als gevolg 
van uiteenlopende omstandigheden die te maken 
kunnen hebben met weg, voertuig, weer, bediening 
door de bestuurder, of voetganger/fietser. 
De verantwoordelijkheid voor veilig rijden ligt altijd 
volledig bij de bestuurder. Informeer bij uw plaatselijke 
dealer over de beschikbaarheid van de verschillende 
functies.

Het Lexus Safety System + of Lexus Safety System + A 
mag in geen geval worden aangewend ter vervanging 
van uw rijvaardigheden aan het stuur. 
Lees de instructies zeer grondig door voor u het 
systeem bedient en vergeet niet dat het altijd de 
verantwoordelijkheid is van de bestuurder om veilig 
te rijden. 

 DIGITAL PANORAMIC VIEW 
MONITOR 
 De nieuwe Digital Panoramic View 
Monitor geeft beelden, informatie en 
waarschuwingen van de volgende vier 
baanbrekende rijhulpsystemen weer:

• Side Clearance View: stelt de 
bestuurder in staat om de vrije 
ruimte naast het voertuig intuïtief te 
controleren wanneer hij een ander 
voertuig kruist op een smalle weg.

• Cornering View: deze wereldprimeur 
van Lexus toont een diagonaal beeld 
van de achterkant van het voertuig 
om te voorkomen dat u in bochten 
op de stoeprand rijdt.

• Front Cross Traffic Alert: detecteert 
naderende voertuigen en obstakels 
aan de voor- en zijkanten van de 
auto en waarschuwt de bestuurder.

• Pre-Collision System & Parking 
Support Brake: waarschuwt de 
bestuurder voor een mogelijke 
aanrijding en kan zelfs preventief 
ingrijpen. 

 DIGITALE 
ACHTERUITKIJKSPIEGEL 
 De digitale achteruitkijkspiegel 
toont camerabeelden van de ruimte 
achter de wagen en verzekert zo een 
uitstekend zicht achteruit. 

 GEAVANCEERD 
VOLAUTOMATISCH 
PARKEERSYSTEEM 
 Deze nieuwe Lexus-technologie 
maakt veilig en soepel parkeren 
mogelijk door automatisch te sturen, 
accelereren, remmen en schakelen. 
Als een van de meest geavanceerde 
systemen in zijn soort scant en herkent 
het systeem parkeerplaatsen die 
u regelmatig gebruikt en creëert 
het zelfs bewust meer natuurlijke 
rijbewegingen. 

 BLADESCAN® ADAPTIVE 
HIGH-BEAM SYSTEM 
 De optionele adaptieve BladeScan®-
koplampen gebruikt licht van 12 leds, 
dat wordt geprojecteerd op de bladen 
van een cirkelvormige spiegel die 
ronddraait aan 6.000 t/min, en 
vervolgens op een lens. Dat helpt u om 
voetgangers en verkeersborden op 
grotere afstand te herkennen, zonder 
daarbij tegenliggers te verblinden. 

 ‘PRE-COLLISION’-SYSTEEM 
MET ACTIVE STEERING 
ASSIST 
 Wanneer het Pre-Collision System* 
een voorligger of voetganger/
fietser detecteert en het risico op 
een aanrijding hoog is, krijgt de 
bestuurder een waarschuwing en 
verhoogt het systeem de druk in 
het remsysteem. Als de bestuurder 
niet remt, wordt automatisch de 
Pre-Collision Brake ingeschakeld 
en worden de veiligheidsgordels 
vooraan strakker aangespannen. Als 
het Pre-Collision System vaststelt dat 
de remcontrole alleen waarschijnlijk 
niet zal volstaan om een botsing met 
een structuur zoals vangrails of zelfs 
met voetgangers op de rijstrook te 
voorkomen, grijpt Active Steering 
Assist in om de remwerking aan te 
vullen. 
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 BEREID U VOOR OM UW LEXUS LS 500h TE KIEZEN 
 In deze brochure nodigen we u uit om uw nieuwe LS 500h samen te stellen. 
Een sensationele ervaring. Dit vlaggenschip, dat zich aan de top van het Lexus-
gamma positioneert, combineert de ruimte van een hybride topberline met 
lange wielbasis met de verleidelijke look van een coupéprofiel.

Nadat u uw favoriete kleur, velgen en interieurbekleding hebt geselecteerd, 
ontdekt u een interieur dat zich onderscheidt als een toonbeeld van verfijnde 
Japanse esthetiek, exquis vakmanschap en creatieve technologie. Waar 
u ook zit, u geniet steeds een superieur comfort dankzij de hertekende, 
veelvuldig elektrisch verstelbare lederen zetels met verwarming, koeling en 
massagefunctie. Op de President Line beschikt u zelfs over een kantelbare 
achterzetel met uitschuifbare ‘ottoman’ beensteun, een ‘shiatsu’-massagefunctie 
en meer dan een meter beenruimte.

Lexus werpt zich al vijftien jaar op als marktleider op het gebied van 
zelfopladende hybridetechnologie. De LS 500h, die wordt aangedreven 
door het nieuwste meerfasige hybridesysteem van het merk, heeft bovendien 
een cockpit die u laat genieten van een opwindende rijervaring. Belangrijk 
om te weten is dat alle modellen standaard zijn uitgerust met het Lexus 
Safety System +. Dit systeem omvat het Pre-Collision-systeem met detectie 
van voetgangers en fietsers, Lane Tracing Assist om u op koers te helpen 
houden, Automatic High Beam voor een nog beter zicht in het donker, Road 
Sign Assist om verkeersborden te lezen en Dynamic Radar Cruise Control 
om uw rijsnelheid te regelen in functie van uw voorligger. 

Voor dynamischere prestaties kunt u opteren voor de nieuwe LS 500h 
F SPORT Line met zijn exclusieve nieuwe radiatorrooster met L-motief, zijn 
F SPORT-interieur en zijn opvallende lichtmetalen velgen.

Tot slot kunt u ook een LS 500h-uitrustingspack of accessoires bestellen zoals 
exclusieve Lexus-voetmatten of een praktische kofferbekleding. 

nl.lexus.be/ls

 KIES 
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 De nieuwe LS 500h, die wordt aangedreven door een meerfasig 
hybridesysteem (Multi Stage Hybrid) van Lexus, werd hertekend om het 
rijgemak en de bedrijfsstilte te verhogen en brengt een revolutie teweeg in de 
manier waarop hybridewagens presteren. Door een meerfasig schakelsysteem 
toe te voegen aan zijn ‘full hybrid’-aandrijving met 3,5-liter V6-motor, hebben 
onze ingenieurs een baanbrekende auto ontwikkeld, die uiterst lineaire 
acceleraties combineert met een flexibele kracht en verslavende tientraps-
schakelmodus in de ‘M’-stand. En dat alles zonder te raken aan de soepelheid 
en efficiëntie van de hybridewagens van Lexus. De LS 500h is verkrijgbaar 
met achterwiel- of vierwielaandrijving. 

 DE
LS 500h 

 Prachtig koetswerk in Graphite Black,
19" gegoten lichtmetalen velgen*.  

* De 19’’ gegoten lichtmetalen velgen zijn niet beschikbaar in België. Zie pagina’s 34, 44 en 52 voor de beschikbare velgen.
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 LEXUS MULTI STAGE HYBRID 

 De LS 500h beschikt over ‘s werelds eerste meerfasige 
hybridesysteem (Multi Stage Hybrid System), dat de 
krachtige 3.5 V6 Dual VVT-i-benzinemotor naadloos 
laat samenwerken met de elektromotor en hun output nog 
versterkt met een geavanceerd vierfasig schakelsysteem. 
Het systeem reageert onmiddellijk op de gasinput met 
dynamische prestaties en een soepelheid en efficiëntie 
die typisch zijn voor Lexus-hybrides. De ingenieurs 
van de LS 500h maximaliseerden de ondersteuning 
door de elektromotor en stelden de gasinput opnieuw 
af om de vermogensontplooiing nog soepeler te laten 
verlopen. Om het toerental te beperken wanneer men 
terugkeert naar de EV-modus, verhoogden ze ook het 
elektrische ondersteuningsniveau en herwerkten ze de 
schakeleigenschappen. 

 LITHIUM-IONBATTERIJ 

 De LS 500h gebruikt een compacte en lichte lithium-
ionbatterij. Deze is kleiner dan de klassieke nikkelmetaal-
hydridebatterijen en past naadloos tussen de achterzetels 
en de bagageruimte van de LS. Ondanks die compacte 
afmetingen heeft ze een hoge vermogensdichtheid met 
84 cellen die 310,8 volt produceren. Door lithium-
iontechnologie te gebruiken, kon Lexus ook het gewicht 
van de batterij terugdringen. Dat kwam tevens het 
totaalgewicht, het dynamische weggedrag en de prestaties 
van de LS 500h ten goede. 
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 LS 500h 

 Zoals u van een Lexus verwacht, heeft deze uitvoering al een rijke 
standaarduitrusting: 

 F SPORT LINE 

 Voor wie de look extra dynamisch mag zijn, biedt de F SPORT Line onder 
meer een exclusief merktypisch radiatorrooster en F SPORT-velgen. 

 PRESIDENT LINE 

 De LS 500h President Line werd ontworpen voor klanten die de absolute 
top inzake comfort, veiligheid en ontspanning zoeken. 

 PRIVILEGE LINE  

 De LS 500h Privilege Line richt zich tot klanten die een uitzonderlijke look 
aan een al even uitzonderlijk comfort willen koppelen. 

 Zwarte 20" gegoten lichtmetalen velgen, gepolijste afwerking, 
bandenmaat 245/45 R20
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Lexus Safety System + A
Automatic High Beam (AHB)

Zetelbekleding in semi-anilineleder
Mark Levinson® Reference Surround audiosysteem met 23 luidsprekers
12,3"-aanraakscherm
Massagezetels vooraan 

 20" gegoten lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 
245/45 R20 (vooraan) en 275/40 R20 (achteraan)
Merktypisch F SPORT-radiatorrooster
Lexus Safety System +
BladeScan® Adaptive High-beam System (AHS)

Zetelbekleding in F SPORT-leder
Mark Levinson® Reference Surround audiosysteem met 23 luidsprekers
12,3"-aanraakscherm
Massagezetels vooraan 

 Zwarte 20" gegoten lichtmetalen velgen, gepolijste afwerking, 
bandenmaat 245/45 R20
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Lexus Safety System + A
BladeScan® Adaptive High-beam System (AHS)

Zetelbekleding in semi-anilineleder
Mark Levinson® Reference Surround audiosysteem met 23 luidsprekers
12,3"-aanraakscherm
Massagezetels vooraan en relaxzetel achteraan 

 20" gegoten lichtmetalen meerspaakvelgen, bandenmaat 245/45 RF20
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Lexus Safety System +
Automatic High Beam (AHB)

Lederen zetelbekleding
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers
12,3"-aanraakscherm
Massagezetels vooraan 
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01.  20" GEGOTEN LICHTMETALEN VELGEN 

 Om de krachtige uitstraling van de auto te versterken, heeft deze 
geluidsreducerende 20"-velg een schitterend bewerkte zwarte afwerking. 

02.  20" GEGOTEN LICHTMETALEN VELGEN 

 Deze nieuwe zwarte 20" lichtmetalen velg werd minutieus gepolijst voor een 
schitterende look op het niveau van een vlaggenschip. 

03.  MERKTYPISCH LEXUS-RADIATORROOSTER 

 Dit opvallende nieuwe radiatorrooster is getooid met een fijn honingraatmotief 
bestaande uit meer dan 5.000 individuele oppervlakken. Het design is zo 
complex dat onze ontwerpers en ‘Takumi’-modelbouwers 3,5 maand nodig 
hadden om alle elementen te berekenen met geavanceerd 3D-modelsoftware. 

04.  DRIEVOUDIGE LED-KOPLAMPEN 

 De juweelachtige koplampen van de LS 500h bestaan uit drie ultrakleine 
led-eenheden Ze bieden niet alleen een uitzonderlijke lichtverspreiding maar 
zijn ook uitgerust met sequentiële richtingaanwijzers en lichten voor alle 
weersomstandigheden, die ook in mistige omstandigheden hun nut bewijzen. 

05.  LED-ACHTERLICHTBLOKKEN 

 De nieuw ontworpen achterlichtblokken van de LS 500h bestaan uit diverse 
leds. Samen met de nieuwe sierelementen in Piano Black geven ze de auto 
een onmiddellijk herkenbare visuele signatuur met een kristalachtige, lineaire 
verlichting. 

06.  ZONNEDAK 

 Een elektrisch bediend, panoramisch zonnedak met schuif- en kantelfunctie 
draagt bij tot het gevoel van vrijheid, ruimte en licht in het interieur van de 
LS 500h. 

07.  HANDENVRIJE ELEKTRISCHE KOFFERKLEP 

 Om het in- en uitladen te vergemakkelijken, is de LS 500h beschikbaar met 
een handenvrije elektrische kofferklep. Deze laat zich eenvoudig openen en 
sluiten met een voetbeweging onder een sensor onderaan de achterbumper, 
zij het wel op voorwaarde dat u de intelligente sleutel op zak hebt. 
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 KENMERKEN | INTERIEUR 

01.  OP DE BESTUURDER GERICHTE COCKPIT 

 Om de oogbewegingen en mogelijke afleiding te beperken, worden alle 
instrumenten en schermen dicht bij uw zicht op de weg gepositioneerd. De 
vaak gebruikte bedieningselementen, zoals Drive Mode Select en het nieuwe 
12,3"-aanraakscherm, werden samengebracht rond het stuur. 

02.  S-FLOW-AIRCONDITIONING/KLIMAATCONCIERGE 

 De S-Flow-airconditioning regelt het interieurklimaat op basis van de 
omgevingsomstandigheden om zo een hoogstaand comfort aan een minimaal 
brandstofverbruik te koppelen. Zo detecteert ze onder meer welke plaatsen 
bezet zijn om de klimaatregeling te optimaliseren. Een druk op de knop 
volstaat om een aangename interieuromgeving te creëren. 

03.  LEDEREN STUURWIEL  /  STUURWIEL IN LEDER EN HOUT 

 Het driespakige stuurwiel is overtrokken met leder en valt perfect en 
comfortabel in de hand. Het is verkrijgbaar met verwarming voor koude 
ochtenden. Geïntegreerde toetsen bedienen het audiosysteem, de telefoon, 
het multi-informatiescherm, de Dynamic Radar Cruise Control en Lane 
Tracing Assist. 
 Een optioneel stuurwiel in leder en hout combineert echt leder met een mooie 
inleg van fijn generfd hout. 

04.  LEDEREN ZETELS 

 De hertekende lederen zetels van de nieuwe LS 500h vormen een uitmuntend 
voorbeeld van het hoogste niveau van het Japanse ‘Takumi’-vakmanschap. De 
weelderige bekleding verhoogt het rijcomfort, het leder is van onberispelijke 
kwaliteit en de stiksels zijn uitgevoerd met een immense precisie. Klanten 
krijgen de keuze tussen drie lederniveaus: zacht leder, semi-anilineleder en 
voor de topversies L-anilineleder. Slechts 1 procent van de geselecteerde 
huiden voldoet aan de kwaliteitseisen voor L-anilineleder en zij ondergaan 
bovendien een speciaal kleuringsproces om een maximale zachtheid te 
verzekeren. Dat vertaalt zich in uitzonderlijke mooie en comfortabele zetels. 

05.  HANDGEVOUWEN DEURPANELEN 

 Exclusief voor de LS 500h President Line creëerde Lexus handgevouwen 
deurpanelen, een intrigerend, mooi en indrukwekkend voorbeeld van 
Japans vakmanschap dat gebruikmaakt van delicate en uiterst nauwkeurige 
vouwtechnieken zoals die van de origamikunst. 

06.  HAKU-INLEGWERK MET NISHIJIN-STOF 

 De folie-inleg ‘Haku’ – elk blad wordt met de hand gevouwen door een 
Lexus Takumi-vakman – en de levendige ‘nishijin’-stof zorgen samen voor 
een zilveren golfeffect geïnspireerd door maanlicht dat op de zee glinstert. 

07.  HOOGWAARDIGE TOEGANG 

 De LS 500h is verkrijgbaar met een systeem dat de bestuurderszetel 
automatisch omhoog brengt, om de in- en uitstap te vergemakkelijken. Wanneer 
de bestuurder instapt, wordt de bestuurderszetel verlaagt, alvorens terug te 
keren naar de vorige rijhouding. Er is eveneens een systeem beschikbaar dat 
de zijsteunen van de zetels automatisch omlaag brengt om de in- en uitstap 
te vergemakkelijken. Zodra men plaatsneemt, komt het kussen automatisch 
weer omhoog om de dijen te ondersteunen. 
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08.  DE VOORZETELS INSTELLEN 

 Dankzij een geavanceerde combinatie van elektromotoren en pneumatiek zijn 
de voorzetels in maar liefst 28 richtingen verstelbaar, zodat de bestuurder en 
voorpassagier een superieur comfort genieten in de LS 500h. 

09.  VOORZETELS MET MASSAGEFUNCTIE 

 De LS 500h is verkrijgbaar met voorzetels die de inzittenden een ontspannende 
massage geven. U krijgt daarbij de keuze uit vijf verschillende programma’s 
die zich richten op specifieke delen van het lichaam. Deze werden ontwikkeld 
in overleg met een expert in de Japanse techniek van de shiatsumassage. 

10.  VERWARMDE EN GEVENTILEERDE ZETELS 

 De verwarmde en geventileerde zetels voor bestuurder en passagier worden 
geactiveerd door een nieuwe en handiger geplaatste verwarmingsschakelaar. 
Het onderstreept het gevoel van luxe, vooral in extreme weersomstandigheden. 

11.  VERSTELBARE ACHTERZETEL / OTTOMAN 

 Achter de voorste passagierszetel kan een elektrisch verstelbare relaxzetel 
met ‘ottoman’ beensteun worden voorzien. Deze zetel biedt het summum van 
ontspanning door inzittenden te laten genieten van een royale beenruimte, 
een optimale hoek voor de rugleuning en een maximaal comfortpeil. Dankzij 
een combinatie van elektromotoren en pneumatiek is deze zetel in 22 
richtingen verstelbaar. Wanneer de inzittenden willen uitstappen, keren de 
zetels automatisch terug naar hun rechte stand. 

12.  ACHTERZETELS MET MASSAGEFUNCTIE 

 De LS 500h kan worden uitgerust met zetels die massage met verwarming 
combineren. De inzittenden kunnen een keuze maken uit zeven verschillende 
programma’s en kunnen de massage en verwarming precies afstemmen 
volgens hun wensen. 

13.  MULTIFUNCTIONEEL BEDIENINGSPANEEL ACHTERAAN 

 Dit aanraakscherm stelt de passagiers in staat om hun eigen klimaatzone 
achterin in te stellen, het audiosysteem bij te regelen en het zonnescherm 
achteraan te bedienen. 

14.  ZONNESCHERMEN ACHTERAAN 

 Om uw comfort bij warm weer te verhogen, zijn elektrische zonneschermen 
achteraan standaard voorzien op elke LS 500h. Dat schermt de hele achterste 
zone af tegen zonlicht. Zo kunnen de passagiers de lichtinval door de achterruit, 
de zijruiten en de achterzijruitjes regelen. 
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 TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE 

01.  OPTITRON-INSTRUMENTEN 

 De cockpit van de nieuwe LS 500h beschikt over Optitron-instrumenten en 
een 8" tft lcd-scherm dat een brede waaier aan gegevens op een erg heldere 
manier weergeeft, met elegante animaties zodra u de auto start. 

02.  12,3"-AANRAAKSCHERM 

 In de jongste LS 500h kunnen bestuurder en voorpassagier naadloos 
communiceren met het Lexus Premium Navigation-systeem, hetzij via het 
nieuwe centrale multimedia-aanraakscherm van 12,3", hetzij via het Touchpad 
op de middenconsole, hetzij met gesproken commando’s. Er werd veel 
aandacht besteed aan de hoek van het aanraakscherm, zodat de bestuurder 
zich kan concentreren op de weg voor hem. Naast levendige 3D-graphics en 
verschillende kaartweergaven, kunnen, voor uw gemak, de nieuwste kaarten 
‘Over The Air’ worden bijgewerkt. Bijkomend kan u met Apple CarPlay® en 
Android Auto® de apps van uw smartphone eenvoudig weergeven op het 
12,3"-scherm. 

03.  TOUCHPAD 

 Het nieuwe 12,3"-aanraakscherm laat zich ook bedienen via een Touchpad-
interface, ontworpen om u hetzelfde intuïtieve gevoel als een smartphone te 
bieden, met bedieningsacties zoals dubbeltikken en vegen. 

04.  HEAD-UP DISPLAY 

 Aangezien de voertuiggegevens rechtstreeks in kleur op uw voorruit 
geprojecteerd, stelt het extra brede Head-Up Display van de LS 500h u in staat 
om navigatieaanwijzingen, audio-instellingen en veiligheidswaarschuwingen 
te bekijken zonder uw blik van de weg af te wenden. 

05.  PREMIUM AUDIOSYSTEEM MET 12 LUIDSPREKERS 

 Voor een uiterst zuivere klank kan de LS 500h worden uitgerust met een 
premium audiosysteem met 12 luidsprekers (met subwoofer). Het is voorzien 
van een AM/FM RDS-tuner, een cd-speler en Bluetooth®. 

06.  MARK LEVINSON® SURROUND-SYSTEEM 

 Het Mark Levinson® Reference Surround-audiosysteem met 23 luidsprekers is 
exact afgestemd op de akoestische eigenschappen van het LS 500h-interieur. 
Het levert een ongeëvenaarde digitale 7.1-kanaals homecinema-ervaring. 

07.  ENTERTAINMENTSYSTEEM ACHTERIN 

 Het entertainmentsysteem voor de achterpassagiers laat zich bedienen met 
het multifunctionele bedieningspaneel achterin en verzekert een uitmuntende 
video-ervaring dankzij het 11,6"-LCD-scherm. Het systeem kan Blu-ray-
disks en SD-kaarten afspelen en biedt ook internettoegang via wifi. Voorts 
is de armsteun voorzien van een aansluiting voor een hoofdtelefoon en een 
HDMI-poort. 
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 TECHNOLOGIE | VEILIGHEID 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Lexus Safety System + is standaard op de LS 500h en omvat:
- Pre-Collision System met detectie van voetgangers en fietsers
- Dynamic Radar Cruise Control
- Road Sign Assist
- Lane Tracing Assist
- Automatic High Beam 

02.  PRE-COLLISION SYSTEM* 

 Het Pre-Collision System van de LS 500h detecteert nu zelfs voetgangers in 
het donker en fietsers overdag. Als het systeem oordeelt dat het ongevalsrisico 
te groot is, worden de remmen automatisch geactiveerd om het ongeval te 
voorkomen of de schade te beperken. 

03.  DYNAMISCHE SNELHEIDSREGELAAR 

 Om rijden meer ontspannen te maken, handhaaft de dynamische 
snelheidsregelaar met radar een vooraf ingestelde afstand tussen de 
LS 500h en zijn voorligger, zelfs wanneer die versnelt. Met de schakelaars 
op het stuurwiel kunt u het systeem bedienen zonder dat u uw handen van 
het stuur hoeft te halen. 

04.  ROAD SIGN ASSIST 

 Het systeem Road Sign Assist (RSA) van de nieuwe LS 500h herkent 
verkeersborden en geeft de bestuurder daarover informatie via het multi-
informatiescherm. Wanneer het is gekoppeld aan de Dynamic Radar Cruise 
Control (DRCC), kan de snelheid automatisch worden aangepast aan de 
snelheidsbeperkingen gedetecteerd door de RSA. Een druk op de knop 
volstaat. RSA identificeert alle belangrijke verkeerstekens en waarschuwingen, 
met inbegrip van fluorescerende en knipperende tekens. 

05.  LANE TRACING ASSIST 

 Als u van uw rijstrook begint af te wijken, waarschuwt Lane Tracing Assist 
(LTA) met een geluidssignaal en grijpt het in met een lichte stuurcorrectie. 
Wanneer de wagen op snelwegen rijdt, stuurt LTA bij om de wagen binnen 
zijn rijstrook te houden wanneer de dynamische snelheidsregelaar met 
radartechnologie actief is. 

06.  AUTOMATIC HIGH BEAM  

 ‘s Nachts detecteert Automatic High Beam tegenliggers en schakelt het 
de grootlichten automatisch uit om te voorkomen dat andere bestuurders 
verblind worden. Zo kunt u zich op de weg concentreren. 

07.  BLADESCAN® ADAPTIVE HIGH-BEAM SYSTEM 

 Deze baanbrekende technologie gebruikt licht van twaalf leds, dat wordt 
geprojecteerd op de bladen van een cirkelvormige spiegel die ronddraait aan 
6.000 t/min, en vervolgens op een lens om voetgangers en verkeersborden 
duidelijker te herkennen, zonder tegenliggers te verblinden. 

08.  TOT 12 AIRBAGS 

 De LS 500h is uitgerust met maximaal 12 airbags. Bij aanrijdingen wordt 
in het midden van de voorste passagiersairbag een uitsparing gevormd om 
kwetsbare lichaamsdelen zoals de neus en mond zachter op te vangen. De 
optionele elektrische achterzetels omvatten kussenairbags. 
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 *  Het is mogelijk dat het Pre-Collision System in bepaalde gevallen niet naar behoren werkt als gevolg van uiteenlopende 
omstandigheden die te maken kunnen hebben met weg, voertuig, weer, bediening door de bestuurder, of voetganger/
fietser. De verantwoordelijkheid voor veilig rijden ligt altijd volledig bij de bestuurder. Informeer bij uw plaatselijke dealer 
over de beschikbaarheid van de verschillende functies.

Het Lexus Safety System + of Lexus Safety System + A mag in geen geval worden aangewend ter vervanging van uw 
rijvaardigheden aan het stuur. Lees de instructies zeer grondig door voor u het systeem bedient en vergeet niet dat het altijd 
de verantwoordelijkheid is van de bestuurder om veilig te rijden. Details van specificaties en uitrusting kunnen gewijzigd 
worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Vraag informatie bij uw lokale erkende Lexus-dealer. 
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09.  LEXUS SAFETY SYSTEM + A 

 Voor de ultieme bescherming biedt Lexus Safety System + A bijkomende 
functies die nog verder gaan dan die van het Lexus Safety System +. 
Voorbeelden daarvan zijn:

- Pre-Collision System met Active Steering Assist
- Front Cross Traffic Alert
- BladeScan® Adaptive High-beam System (AHS)
- Digitale achteruitkijkspiegel
- Head-Up Display

De LS 500h AWD Privilege Line en President Line bieden bovendien een:
- Digital Panoramic View Monitor
- Volledig geautomatiseerd Advanced Park-systeem 

10.  ‘PRE-COLLISION’-SYSTEEM MET ACTIVE STEERING 
ASSIST 

 Het Pre-Collision System* met actieve stuurassistent, technologie die Lexus 
als wereldprimeur introduceert, detecteert wanneer er een hoog risico is op 
een aanrijding met een voetganger of met een hindernis zoals een vangrail. 
Als het systeem bovendien inschat dat de aanrijding moeilijk vermeden kan 
worden door enkel te remmen – maar misschien wel met een stuurbeweging – 
ondersteunt het de bestuurder niet alleen met een waarschuwing en door de 
remmen in te schakelen, maar activeert het ook de actieve stuurassistent om 
een aanrijding te voorkomen of de schade te beperken. 

11.  FRONT CROSS TRAFFIC ALERT 

 Het systeem maakt rijden op kruispunten veiliger door voertuigen te detecteren 
die links of rechts van uw wagen naderen en mogelijk in de dode hoeken 
rijden, en door de bestuurder te waarschuwen via het Head-Up Display en 
het 12,3"-scherm. 

12.  DIGITALE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

 De digitale achteruitkijkspiegel van de LS 500h geeft beelden van een 
camera achteraan de wagen weer. Zo geniet de bestuurder een uitstekend 
zicht achteruit en kan hij naar wens overschakelen tussen de digitale 
achteruitkijkspiegel en de klassieke optische spiegelmodus. 

13.  DIGITAL PANORAMIC VIEW MONITOR 

 Digital Panoramic View Monitor maakt parkeren in krappe plaatsen 
gemakkelijker dankzij diverse camera’s die een zicht van nagenoeg 360° 
rond de wagen verzekeren. Het systeem creëert ook een virtueel 3D-beeld 
van uw LS 500h en toont de wagen in bovenaanzicht met richtlijnen op het 
scherm om manoeuvres op krappe plaatsen in de stad te vergemakkelijken. 
Cornering View – nog een wereldprimeur voor Lexus – voorkomt dat de 
bestuurder de stoeprand oprijdt wanneer hij links of rechts afslaat, terwijl 
Clearance View helpt om andere voertuigen te kruisen op een smalle weg. 

14.  GEAVANCEERD VOLAUTOMATISCH PARKEERSYSTEEM 

 Deze baanbrekende Lexus-technologie maakt het mogelijk om vlot en 
probleemloos automatisch te parkeren. Een druk op de knop volstaat om 
het systeem automatisch te laten accelereren, sturen, schakelen en remmen. 
Met camera’s en sensoren die andere auto’s, witte lijnen en voetgangers 
traceren, herkent het volautomatische Advanced Park-systeem parkeerplaatsen 
die u vaak gebruikt en parkeert het uw LS 500h voor u. Onze ingenieurs 
hebben zelfs bewust menselijke rijstijlen geïntegreerd zodat het automatische 
parkeerproces natuurlijker aanvoelt voor u en uw passagiers. 
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01.  PARKING SUPPORT ALERT 

 Parking Support Alert geeft veel vertrouwen wanneer u parkeert in krappe 
ruimtes en waarschuwt voor een aanrijding met behulp van de Clearance 
Sonar, Rear Cross Traffic Alert en een scherm in de achteruitrijcamera. 

02.  PARKEERHULPREM 

 De parkeerhulprem helpt de LS 500h om lichte aanrijdingen en schade 
bij langzame manoeuvres op parkeerterreinen te vermijden. Het systeem 
controleert de zone voor en achter de wagen. Wanneer het systeem vreest 
voor contact met een statisch voorwerp, een achteraan naderend voertuig 
of een voetganger achter de wagen, kan het de aandrijfkracht regelen en de 
remmen activeren. 

03.  REAR CROSS TRAFFIC ALERT AND BRAKING 

 Rear Cross Traffic Alert is een functie die waarschuwt voor achterliggers. Het 
helpt de LS 500h om lichte aanrijdingen op het parkeerterrein en schade bij 
het manoeuvreren tegen lage snelheid te vermijden. Het systeem bewaakt 
de zone achter de LS 500h. Wanneer het een risico detecteert op een 
aanrijding met een langs achteren naderend voertuig, kan het de aandrijfkracht 
aanpassen en de remmen inschakelen. Wanneer nodig waarschuwt het 
systeem u met een geluidssignaal en verklikker in het 12,3"-scherm en de 
betreffende buitenspiegel. 

04.  BLIND SPOT MONITOR 

 Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende 
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels tot 60 meter achter 
uw LS 500h. Wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer inschakelt om van 
rijstrook te veranderen terwijl er een voertuig in de dode hoek rijdt, verschijnt 
er een waarschuwing in de betreffende buitenspiegel. 

05.  PANORAMIC VIEW MONITOR 

 Panoramic View Monitor* helpt u bij het achteruit parkeren. Op het 
12,3"-scherm wordt er een videobeeld weergegeven van de ruimte waarin 
u achteruitrijdt, terwijl richtlijnen op het scherm u helpen bij het sturen. 

06.  TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM 

 Het multi-informatiescherm volgt de bandenspanningen op en waarschuwt 
u als de spanning in een van de banden daalt. Het systeem beperkt het risico 
op een lekke band en optimaliseert tegelijk het verbruik en de levensduur 
van de banden. 

04

01/02/03

05

06

 *  De werkelijke positie en afstand van personen en hindernissen die op de monitor verschijnen, verschillen van de 
werkelijkheid. U mag niet volledig vertrouwen op de monitor en dient met uw eigen ogen te controleren of de situatie 
rond de wagen veilig is tijdens het rijden. 
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01.  HOGE STIJFHEID / LICHT KOETSWERK 

 De LS 500h kreeg een extreem stijf koetswerk om een bijzonder geraffineerd 
en stabiel rijgedrag te verzekeren. Het doorgedreven gebruik van lichte 
materialen zoals aluminium en geavanceerde lijmtechnieken hebben het 
gewicht tot het minimum gereduceerd om het brandstofverbruik te beperken 
en de prestaties te verbeteren. 

02.  AERODYNAMICA 

 De globale vormgeving van het bovenste deel van het LS 500h-koetswerk 
werd uitgewerkt met het oog op een ideale aerodynamische vorm. De zijkanten 
van de voorbumper werden gevormd om de luchtstroom over de wielkasten te 
leiden. De vlak aansluitende zijruiten elimineren de turbulentie die doorgaans 
optreedt wanneer de lucht over ongelijke oppervlakken stroomt. Onder de 
auto werd de bodem nagenoeg volledig vlak gemaakt om de luchtweerstand 
te verlagen terwijl aerodynamische vinnen de luchtstroom vloeiend naar 
achteren leiden. De verticale vinnen net achter de achterbanden helpen 
de turbulentie en luchtweerstand terug te dringen. De LS 500h heeft een 
luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26 (0,28 voor de AWD-versie). 

03.  DRIVE MODE SELECT 

 Naast het stuur staat de Drive Mode Select-toets waarmee u moeiteloos 
overschakelt tussen verschillende aandrijfmodi op maat van uw humeur en 
de omstandigheden van het moment. U krijgt de keuze uit de modi Comfort / 
Eco, Normal / Custom, Sport S / Sport S+. 

04.  ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION  /  LUCHTVERING 

 Om nog meer comfort te verzekeren, regelt de herwerkte adaptieve variabele 
ophanging van de nieuwe LS 500h op intelligente wijze de dempingskracht 
op de vier wielen voor een soepeler en meer geraffineerd rijgedrag. Dat komt 
niet alleen het rijcomfort maar ook de stabiliteit ten goede. 
 De nieuwe, elektronisch gestuurde luchtvering is eveneens verkrijgbaar op de 
nieuwe LS 500h en verzekert een ongeëvenaard rijcomfort. Ze gebruikt een 
gesloten systeem waarbij perslucht wordt opgeslagen in een pneumatische 
tank, zodat deze aan de ophanging kan worden geleverd wanneer de rijhoogte 
moet worden verhoogd. 

05.  LEXUS DYNAMIC HANDLING 

 Het optionele Lexus Dynamic Handling System biedt een hoger niveau van 
evenwicht en controle in alle rijscenario’s en controleert de hoek van de vier 
wielen door de Variable Gear Ratio Steering (VGRS), Dynamic Rear Steering 
(DRS) en Electric Power Steering (EPS) te coördineren. 

06.  VEHICLE DYNAMICS INTEGRATED MANAGEMENT 

 Het geavanceerde Vehicle Dynamics Integrated Management is standaard 
op de LS 500h. Het laat alle stabiliteits- en besturingssystemen van de auto 
samenwerken, waardoor het interventieniveau veel verfijnder is dan wanneer 
deze systemen los van elkaar zouden werken. 
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 ACCESSOIRES 

01.  19" LICHTMETALEN VELGEN 

 De krachtige sportprestaties van de LS 500h vormden de belangrijkste 
visuele invloed op het design van de meerspakige 19" lichtmetalen velgen. 

02.  STOFFEN VLOERMATTEN (2 KLEURVERSIES) 

 Deze luxueuze en tegelijk beschermende stoffen vloermatten zijn gemaakt 
van geluidsabsorberend acuvelour en hebben een perfecte pasvorm. De 
bestuurdersmat heeft een speciale bevestiging om te voorkomen dat ze 
wegschuift. 

03.  RUBBEREN VLOERMATTEN 

 De originele, op maat gemaakte rubberen vloermatten helpen uw tapijten te 
beschermen tegen de allerslechtste omstandigheden. Ze zijn ongevoelig voor 
vuil, modder en water en laten zich eenvoudig verwijderen voor reiniging. 

04.  ACHTERBUMPERBESCHERMING ( ROESTVRIJ STAAL) 

 De beschermplaat werd ontworpen om de lak van de achterbumper te 
beschermen tegen krassen wanneer zware of onhandige voorwerpen in de 
koffer worden geschoven. Ze beschermt ook de lak van de kofferruimte en 
voegt een stijlelement toe aan de achterbumper. Voor een meer discrete 
bescherming wordt ook een transparante zelfklevende folie aangeboden die 
op maat is gemaakt om op de bumper van het voertuig te passen. 

05.  KOFFERBESCHERMER 

 De kofferbeschermer werd op maat van uw koffer ontworpen en biedt 
bescherming tegen vuil en vlekken. Hij is voorzien van een speciaal 
antislippatroon om te voorkomen dat bagage gaat rondslingeren. 
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 F SPORT 

01.  F SPORT-LOGO 

 Hoewel het discreet is aangebracht, is het F SPORT-logo een onderscheidend 
detail. Het weerspiegelt de autosportinvloeden en verwijst naar een – deels – 
gemeenschappelijk erfgoed met de Lexus LFA V10 supersportwagen. 

02.  20" LICHTMETALEN F SPORT-VELGEN 

 Met zijn sportieve zwarte ‘spluttercoating’ en bijpassende middendop straalt 
deze velg topprestaties uit en versterkt ze het dynamische en krachtige postuur 
van de LS 500h F SPORT. 

03.  EXCLUSIEVE F SPORT-REMKLAUWEN 

 De dynamische inborst van de LS 500h komt tot uiting in deze zwart gelakte 
remklauwen, die trots het Lexus-logo dragen. 

04.  F SPORT-RADIATORROOSTER MET L-MOTIEF 

 Het exclusieve nieuwe F SPORT-radiatorrooster onderscheidt deze uitvoering 
vanaf de eerste aanblik. Het design van het complexe roosterpatroon, dat 
in het zwart is afgewerkt, telt meer dan 7.000 individuele oppervlakken en 
vereiste meer dan zes maanden van intensieve computersimulaties. 
 
05.  EXCLUSIEVE F SPORT-AFWERKING 

 Bepaalde koetswerkonderdelen werden voorzien van exclusieve sierplaten in 
de kleur Jet Black om de sportieve look van de auto te accentueren. 
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 F SPORT 

06.  F SPORT-LEDER 

 Deze unieke F SPORT-zetels zijn herkenbaar aan hun gebosseleerde F SPORT-
logo in de hoofdsteun en hun exclusieve, L-vormige perforatiepatroon. 

07.  F SPORT-STUURWIEL EN -VERSNELLINGSPOOK 

 De vormgeving van de met geperforeerd leder afgewerkte F SPORT-
schakelpook sluit naadloos aan bij die van het stuurwiel. Samen creëren ze 
een schitterende sportieve look. 

08.  GEPOLIJSTE SPORTPEDALEN 

 Gepolijste sportpedalen helpen de sportieve sensaties te prikkelen en uw 
contact met uw wagen te verbeteren. 

09.  KLOKJE MET L-MOTIEF 

 De wijzerplaat van de exclusieve F SPORT-klok heeft een uniek L-vormig 
patroon. 

10.  F SPORT-INSTRUMENTEN 

 Met de verplaatsbare meterring, die inspiratie put uit de instrumenten van 
de supersportwagen LFA, kan de bestuurder de weergegeven informatie 
wijzigen, zodat een enkele meter voor verscheidene gegevens kan worden 
gebruikt, waardoor overbodige oogbewegingen worden geëlimineerd. Deze 
voorziening is exclusief voor de LS 500h F SPORT. 
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 KLEUREN | KOETSWERK 

 EEN NIEUWE LAKKLEUR VOOR 
LEXUS ONTWIKKELEN IS COMPLEX 
EN TIJDROVEND 

 Lexus-ontwerpers gebruiken nooit standaardkleuren, maar ontwikkelen hun 
eigen tinten vanaf een leeg blad, een proces dat tot twee jaar in beslag kan 
nemen. Het kleurenpalet van Lexus telt in totaal ongeveer dertig verschillende 
kleuren, waaronder metaalkleuren zoals Lunar Silver, dat speciaal voor de 
nieuwe LS 500h werd ontwikkeld. Voor deze exclusieve nieuwe kleur kozen 
onze ontwerpers het maanlicht dat op de oceaan schijnt als inspiratie voor het 
interieur- en exterieurdesign. Om een onberispelijke spiegelachtige glans te 
creëren, wordt sonische technologie gebruikt om de lak te condenseren tot 
een laag die slechts één micron dik is. Hierdoor hebben de aluminiumdeeltjes 
in de lak een hogere dichtheid en zijn ze gelijkmatiger uitgelijnd. Om dat te 
realiseren worden het oppervlak van de ondergrond, primer en heldere lagen 
zo glad mogelijk gemaakt. 

Om een nieuwe Lexus-kleur te creëren, zijn er geen binnenwegen: de designer 
beslist pas na honderden stalen beoordeeld te hebben. “Wanneer we een 
nieuwe kleur ontwikkelen, zie ik zoveel tinten dat ik aan het einde van de dag 
niet meer weet wat ik zie,” aldus Megumi Suzuki, een van onze meest ervaren 
kleurontwerpers. Om haar werk te doen, moet je goed weten hoe kleuren 
gevormd worden en een arendsblik hebben. 

“Telkens ik iemand ontmoet of in een winkel of huis binnenkom, kijk ik naar 
de kleuren en materialen,” legt ze uit. “Er zijn heel wat mensen zoals ik in 
onze afdeling.”

Zelfs nadat beslist werd over de kleur is er nog heel wat te doen. In 
verscheidene fasen van de ontwikkeling moest Suzuki een heel leger van 
experts opvorderen: labotechnici die de lak mengen, kleiboetseerders, 
ingenieurs en personeel van de lakafdeling om elke auto een onberispelijke, 
uniforme laklaag te geven. Om de paar weken produceert Kansai Paint (een 
lakleverancier van Lexus) een nieuwe reeks van kleuren en onderwerpen de 
Lexus-designers de stalen aan een grondige keuring, waarbij de testpanelen 
worden gebogen om de contouren van de auto na te bootsen. Alle kleuren 
worden binnen en buiten bestudeerd, onder schijnwerpers, in zonlicht, in de 
schaduw en in bewolkte omstandigheden, en dat op verschillende tijdstippen 
van de dag en maanden van het jaar.

De uiteindelijke kleur kiezen is geen sinecure. Een kleur die verblindt 
op een zomerse ochtend kan al snel slap lijken in de schaduw of onder 
showroomlampen. Designers moeten ook hun eigen voorkeuren opzij kunnen 
zetten. “Het vreemde aan kleuren is dat de perceptie ervan kan veranderen 
naargelang het seizoen, uw humeur van het moment en de trends die u ziet”, 
aldus Suzuki. 
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 KLEUREN | KOETSWERK 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 BLACK | 2123 

SONIC PLATINUM | 1L2 LUNAR SILVER | 1L3

 GRAPHITE BLACK | 223 

 MANGANESE LUSTER | 1K2  SONIC TITANIUM | 1J7 

 SONIC AGATE | 3U3  MORELLO RED | 3R1 

 DEEP BLUE | 8X5 

 1 Enkel beschikbaar op de F SPORT Line.
2 Niet beschikbaar op de F SPORT Line.
3 Niet-metaalkleur.

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven exterieurkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11 



LS48

 KLEUREN  |  INTERIEUR 

 1 Leder is standaard op de LS 500h met standaarduitrusting.
2 F SPORT-leder is standaard op de F SPORT Line.
3 Semi-anilineleder is standaard op de Privilege Line en de President Line.
4 L-anilineleder is verkrijgbaar als optie op de President Line.
5  Open Pore Ash is standaard op de LS 500h met standaarduitrusting. Open Pore Ash (Black) en Open Pore Walnut (Hazel) zijn standaard op de Privilege Line. Art Wood Organic (Black of Hazel) en Art Wood Herringbone (Sandstone) 

zijn optioneel op de Privilege Line. Art Wood Herringbone (Sandstone), Laser Cut Special Open Pore Ash (Black of Crimson & Black) en Art Wood Organic (Hazel) zijn standaard op de President Line. Haku (Black met nishijin-
deurbekleding) en Kiriko Glass (Black of Crimson & Black met handgeplooide deurbekleding) zijn optioneel op de President Line. L-anilineleder in Black of Ochre wordt gecombineerd met Laser Cut Special Open Pore Ash inlegwerk.

6 Inlegwerk in Naguri-Style Aluminium is standaard op de F SPORT Line.

Opgelet: mogelijk zijn niet alle interieurcombinaties verkrijgbaar. Op de volgende 3 pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. Uw erkende Lexus-dealer geeft u graag meer informatie. 

 F SPORT-INLEGWERK6 

 Naguri-Style 
Aluminium 

 Art Wood
Organic 

 Art Wood 
Herringbone 

 Kiriko Glass  Haku  Laser Cut Special 
Open Pore Ash 

 Open Pore Ash 

 INLEGWERK5 

 Open Pore 
Walnut 

 LEDER1 

 Black  Flare Red  F White 

 F SPORT-LEDER2 

 Galaxy Black 

 Ochre 

 L-ANILINELEDER4 

 Black 

 SEMI-ANILINELEDER3 

 Hazel  Black met Nishijin-
deurbekleding 

 Crimson & Black 
met handgeplooide 
deurbekleding 

 Crimson & Black  Sandstone  Black 
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

01  Black leder met inlegwerk in 
Open Pore Ash (LS 500h met 
standaarduitrusting)

02 Galaxy Black F SPORT-leder met 
inlegwerk in Naguri-style Aluminium 
(F SPORT Line)

03 Flare Red F SPORT-leder met 
inlegwerk in Naguri-style Aluminium 
(F SPORT Line)

04 F White F SPORT-leder met 
inlegwerk in Naguri-style Aluminium 
(F SPORT Line)
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

05 Black semi-anilineleder met 
inlegwerk in Art Wood Organic 
(Privilege Line)

06 Hazel semi-anilineleder met 
inlegwerk in Art Wood Organic 
(Privilege Line)

07 Sandstone semi-anilineleder met 
inlegwerk in Art Wood Herringbone 
(Privilege Line)

05
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

08 Black L-anilineleder met inlegwerk 
in Laser Cut Special Open Pore Ash 
(President Line)

09 Ochre L-anilineleder met inlegwerk 
in Laser Cut Special Open Pore Ash 
(President Line)

10 Semi-anilineleder Black met Nishijin 
deurbekleding met inlegwerk Haku 
(President Line)

11 Semi-anilineleder Crimson & Black 
met handgevouwen deurbekleding 
met inlegwerk Kiriko Glass 
(President Line) 
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 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

EXTERIEUR
LS 500h PRIVILEGE 

LINE
F SPORT LINE PRESIDENT 

LINE

Metaalkleur o o o o
Koplampen met automatische niveauregeling v v v v
Automatische koffersluiting (soft shut) v v v v
Zwarte remzadels met Lexus-logo vooraan en achteraan - - v -
Kofferdeksel, handenvrije openingsfunctie - v v v
Bochtverlichting v v v v
Dagrijlichten (DRL), led v v v v
Elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, elektrochromatisch 
(zelfdimmend), verwarmbaar v v v v

Glazen schuif- en kanteldak, elektrisch bediend v v v v
Koplampsproeiers v v v v
Led-koplampen, drievoudig v v v v
Infraroodreflecterend glas (IR) voor de voorruit en de zijruiten voor- en achteraan v v v v
Merktypisch radiatorrooster met L-motief v v - v
Kenmerkend radiatorrooster met F-gaaswerk - - v -
Verlichting met diverse weermodi v v v v
Ruitenwissers met regensensor v v v v
Led-achterlichten v v v v
Achterspoiler, zonder v v v v
Sequentiële richtingaanwijzers, voor en achter v v v v

VELGEN

20" gegoten lichtmetalen meerspaakvelgen, bandenmaat 245/45 RF20 v - - -
Zwarte 20" gegoten lichtmetalen velgen, gepolijste afwerking, bandenmaat 
245/45 R20 - v - v

20" gegoten lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 245/45 R20 
(voor) en 275/40 R20 (achter) - - v -

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) v v v v
Adaptive Variable Suspension (AVS) v v v v
Luchtvering voor- en achteraan v v v v
Automatic High Beam (AHB) v - - -
BladeScan® Adaptive High-beam System (AHS) - v v v
Automatische waarschuwingsknipperlichten achteraan (ARFHL) v v v v
Blind Spot Monitor (BSM) v v v v
Drive Mode Select (Eco / Comfort / Normal / Custom / Sport S / Sport S+) - v v v
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), alle snelheden v v v v
Dynamic Rear Steering (DRS) - - p1 -
Electric Power Steering (EPS) v v v v
Front Cross Traffic Alert (FCTA) - v - v
Fietsersdetectie vooraan, alleen overdag v v v v
Voetgangerdetectie vooraan v v v v
Geavanceerd volautomatisch parkeersysteem - v - v
Hill-start Assist Control (HAC) v v v v
Intelligente parkeersensoren voor- en achteraan v v v v
Lane Tracing Assist (LTA) v v v v
Pre-Collision System (PCS) met Active Steering Assist v v v v
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) v v v v
Road Sign Assist (RSA) v v v v
Tyre Pressure Warning System (TPWS) met automatische lokalisering v v v v
Variable Gear Ratio Steering (VGRS) - - p1 -
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) v v v v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 
  Beschikbaar als onderdeel van een pack. 

—  Niet beschikbaar. 

 1 Met Lexus Dynamic Handling wordt vierwielaandrijving vervangen door achterwielaandrijving. 

PASSIEVE VEILIGHEID
LS 500h PRIVILEGE 

LINE
F SPORT LINE PRESIDENT 

LINE

Aan-/uitschakelaar voorste passagiersairbag v v v v
Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie/gordijnen v - v -
Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie/gordijnen/kussen 
achteraan - v - v

Gordelwaarschuwing met geluidssignaal en visueel signaal v v v v
ISOFIX-bevestigingspunten, buitenste plaatsen achterin v v v v
Uitklappende motorkap (PUH) v v v v
Gordelspanners, voor- en achterzetels v v v v

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem – sirene, startonderbreking, intrusiesensor en hellingssensor v v v v
Automatische deurvergrendeling v v v v
Dubbele deurvergrendeling v v v v
Draadloos deurslot v v v v

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

12,3"-multimediascherm v v v v
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers v - - -
Mark Levinson® Reference Surround audiosysteem met 23 luidsprekers - v v v
12V-stopcontacten, 3x v v v v
2 aansluitingen voor hoofdtelefoons, HDMI-poort - - - v
2 USB-poorten en aux-aansluiting v v v v
8"-multi-informatiescherm in kleur v v v v
Active Noise Control (ANC) v v v v
Analoog klokje met gps-functie v v v v
Head-Up Display (HUD) - v v v
Lexus Parking Assist Monitor v v v v
Lexus Premium Navigation v v v v
Panoramic View Monitor (PVM) v - v -
Digital Panoramic View Monitor (PVM) - v - v
Entertainmentsysteem achteraan (RSE) - - - v
Smartphone-integratie (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v
Bedieningstoetsen op het stuur voor audio / scherm / telefoon / 
spraakherkenning / DRCC / LTA v v v v

Touchpadbediening voor het multimediascherm v v v v

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT

20-voudig elektrisch verstelbare voorzetels v - - -
28-voudig elektrisch verstelbare bestuurders- en passagierszetel vooraan - v v v
18-voudig elektrisch verstelbare buitenste achterzetel aan passagierszijde - v - -
22-voudig elektrisch verstelbare buitenste achterzetel aan passagierszijde - - - v
4-voudig elektrisch verstelbare hoofdsteunen vooraan v - v -
4-voudig elektrisch verstelbare vlinderhoofdsteunen vooraan - v - v
2-voudig manueel verstelbare hoofdsteunen achteraan v - v -
4-voudig elektrisch verstelbare vlinderhoofdsteunen op de buitenste zitplaatsen 
achteraan - v - v

3-spakig lederen stuurwiel v - - -
3-spakig, met leder en hout afgewerkt stuurwiel - v - v
3-spakig stuurwiel in geperforeerd leder - - v -
4-voudig verstelbare lendensteun, bestuurders- en voorste passagierszetel v v v v
4-voudig verstelbare lendensteun, buitenste zetels achteraan - v - v
Kaartsleutel - - v v
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 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT
LS 500h PRIVILEGE 

LINE
F SPORT LINE PRESIDENT 

LINE

Digitale achteruitkijkspiegel - v - v
Armsteun in de deur en op de consolebox, ProLuxe-leder v - v -
Armsteun in de deur en op de consolebox, semi-anilineleder - v - v
Armsteun in de deur en op de consolebox, L-anilineleder - - - p
Deurpanelen met stoffen afwerking v v v p
Deurpanelen met afwerking in semi-anilineleder - - - v
Deurpanelen met handgevouwen stoffen afwerking - - - p
Deurpanelen met afwerking in Nishijin-stof - - - p
Geheugenfunctie voor rijhouding (zetel, stuurwiel, buitenspiegels) - 3 
gebruikersprofielen v v v v

Geheugen voor voorste passagierszetel - 3 gebruikersprofielen v v v v
Geheugen voor buitenste achterzetel – 2 gebruikersprofielen - v v v
‘Easy entry and exit’-functie, bestuurderszetel en wegschuivend/terugkerend 
stuur v v v v

Elektrisch inklapbare passagiershoofdsteun vooraan - - - v
Elektronische airconditioning met nanoe®-technologie v v v v
Elektronische airconditioning met 2 zones v - v -
Elektronische airconditioning met 4 zones - v - v
Verlengbaar zitkussen, bestuurderszetel v v v v
Verlengbaar zitkussen, voorste passagierszetel - v v v
Exclusieve F SPORT voorzetels - - v -
Massagezetels vooraan voor bestuurder en passagier - v - v
Massagefunctie op buitenste zetels achteraan - - - v
Relaxzetel aan passagierszijde achteraan - - - v
Vaste achterbank v - v -
Verwarmde voorzetels v v v v
Verwarmde achterzetels - v v v
Verwarmd stuurwiel - v v v
Geventileerde voorzetels v v v v
Geventileerde achterzetels - v - v
Zetelbekleding, leder v - - -
Zetelbekleding, semi-anilineleder - v - v
Bekleding, F SPORT-leder - - v -
Bekleding, L-anilineleder - - - p
Hemelbekleding, stof v - - -
Hemelbekleding, Alcantara® - v v v
Inlegwerk, Open Pore Ash v - - -
Inlegwerk, Open Pore Ash of Open Pore Walnut - v - -
Inlegwerk, Art Wood Organic of Art Wood Herringbone - o - v
Inlegwerk, Laser Cut Special Open Pore Ash - - - v / p
Inlegwerk, Naguri-Style Aluminium - - v -
Inlegwerk, Haku - - - p
Inlegwerk, Kiriko-glas - - - p
Met leder beklede versnellingspookknop v v - v
Met geperforeerd leder beklede versnellingspookknop - - v -
Sportpedalen van gepolijst aluminium - - v -
Schakelpeddels v v v v
Elektrisch zonnescherm voor achterruit v v v v
Elektrische zonneschermen voor zijruiten achteraan - v - v
Elektrische zonneschermen voor achterzijruitjes - v - v
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel v v v v
Drempelplaatjes, roestvrij staal met LEXUS-opschrift v v v v
Bandenherstelkit v v v v
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  Standaard op specifieke uitvoering(en). 
  Beschikbaar als (onderdeel van) een pack. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

 * Het Lexus Safety System + of Lexus Safety System + A mag in geen geval worden aangewend ter vervanging van uw rijvaardigheden aan het stuur.
Lees de instructies zeer grondig door voor u het systeem bedient en vergeet niet dat het altijd de verantwoordelijkheid is van de bestuurder om veilig te rijden. 

PACKS
LS 500h PRIVILEGE 

LINE
F SPORT LINE PRESIDENT 

LINE

Lexus Safety System + * v v v v

Pre-Collision System (PCS) met Active Steering Assist v v v v
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), alle snelheden v v v v
Automatic High Beam (AHB) v - - -
Lane Tracing Assist (LTA) v v v v
Road Sign Assist (RSA) v v v v
Bedieningstoetsen op het stuur voor audio / scherm / telefoon / 
spraakherkenning / DRCC / LTA v v v v

Lexus Safety System + A* - v - v

BladeScan® Adaptive High-beam System (AHS) - v v v
Digital Panoramic View Monitor (PVM) - v - v
Digitale achteruitkijkspiegel - v - v
Front Cross Traffic Alert (FCTA) - v - v
Head-up Display (HUD) - v v v
Geavanceerd volautomatisch parkeersysteem - v - v

Lexus Dynamic Handling - - p -

Dynamic Rear Steering (DRS) - - p -
Variable Gear Ratio Steering (VGRS) - - p -

Crystal Pack - - - p

Deurpanelen met handgevouwen stoffen afwerking - - - p
Inlegwerk, Kiriko-glas - - - p

Nishijin-Haku Pack - - - p

Deurpanelen met afwerking in Nishijin-stof - - - p
Inlegwerk, Haku - - - p

L-anilineleder en inlegwerk in Laser Cut Special Open Pore Ash - - - p

Armsteun in de deur en op de consolebox, L-anilineleder - - - p
Deurpanelen met stoffen afwerking v v v p
Inlegwerk, Laser Cut Special Open Pore Ash - - - p
Bekleding, L-anilineleder - - - p



LS56

 TECHNISCHE GEGEVENS 

 Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving met een representatief productiemodel, conform de eisen van de nieuwe WLTP Europese Verordening EU 2017/1151 en de toepasselijke 
wijzigingen. Voor elke afzonderlijke voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO2-waarden worden berekend op basis van de bestelde opties. Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw wagen kunnen 
van deze gemeten of berekende waarden afwijken, omdat het rijgedrag en andere factoren (zoals de staat van de weg, het verkeer, de staat van de wagen, de bandenspanning, de lading, het aantal passagiers, enz.) van invloed zijn op het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen. Meer informatie over de nieuwe WLTP-testmethode vindt u op: www.lexus.eu/wltp#nedc

* Het bagagevolume wordt berekend volgens de VDA-methode.

Opmerking: meer technische gegevens en updates vindt u op nl.lexus.be. 

VERBRANDINGSMOTOR LS 500h RWD (AWD)

Cilinderinhoud (cm³) 3456
Cilinders / kleppen V6 / 24
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min) 299 bij 6600
Max. vermogen (kW bij t/min) 220 bij 6600
Max. koppel (Nm bij t/min) 350 bij 5100

ELEKTROMOTOR

Type AC synchroon, permanente magneet 
Max. vermogen (DIN-pk) 179
Max. vermogen (kW) 132
Max. koppel (Nm) 300

TRANSMISSIE

Type Multi Stage Hybrid
Aandrijving Rear-Wheel Drive (All-Wheel Drive)

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Totaal vermogen (DIN-pk) 359
Totaal vermogen (kW) 264

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 250
Acceleratie 0-100 km/u (s) 5,4 (5,5)

BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km)

Gecombineerd 8,2 - 7,8 (9,5 - 9,3)

CO2-UITSTOOT (g/km)

Gecombineerd 185 - 177 (216 - 211)

EMISSIENORMEN

Euroklasse Euro 6d-ISC-FCM

GEWICHTEN (kg)

Maximaal toegelaten massa 2725 (2800)
Totale onbeladen massa (min. - max.) 2185 - 2345 (2270 - 2410)

VOLUME*

Koffervolume (l) 430
Inhoud brandstoftank (l) 82
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 TECHNISCHE GEGEVENS 

 1 Het vermelde cijfer is voor vierwielaangedreven modellen. Het overeenkomstige cijfer voor achterwielaangedreven modellen is 1.450.
2 Het vermelde cijfer is voor vierwielaangedreven modellen. Het overeenkomstige cijfer voor achterwielaangedreven modellen is 1631.
3  Het vermelde cijfer is voor vierwielaangedreven modellen. Het overeenkomstige cijfer voor achterwielaangedreven modellen is 1.637.

Voor achterwielaangedreven F SPORT-modellen is het cijfer 1.617. Voor vierwielaangedreven F SPORT-modellen is het cijfer 1.614. 
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 DE LEXUS-ERVARING 

 Tijdens de volledige levensduur van uw auto moet een 
Lexus bezitten een fantastische ervaring zijn.  Om 
daarvoor te zorgen hebben we een ongeëvenaarde 
service en onderhoud, die stuk voor stuk zijn uitgewerkt 
met het oog op een volledige tevredenheid en een totale 
gemoedsrust. Wanneer u een bezoek brengt aan onze 
showrooms, proberen we alles te voorzien dat u nodig zou 
kunnen hebben. We creëren een verfijnde omkadering 
in een aangename en ontspannen sfeer. In de eigentijdse 
Lexus-lounge kunt u het recentste nieuws doornemen, 
online gaan, of genieten van een drankje. Terwijl u zich 
ontspant, doen de Lexus-mecaniciens precies en efficiënt 
hun werk zodat u met een minimale onderbreking van uw 
dag weer de weg op kunt. 
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 DE LEXUS-ERVARING 

 WE STREVEN ER ALTIJD NAAR OM ELKE KLANT 
TE BEHANDELEN ZOALS WE DAT MET EEN GAST 
THUIS ZOUDEN DOEN 

 Sinds de lancering van de allereerste Lexus hebben 
we altijd ‘net iets meer’ gedaan voor onze klanten. 
Zoals blijkt uit de vele prijzen die we de voorbije 
30 jaar in de wacht hebben gesleept, streven we 
er altijd naar om elke klant te behandelen zoals we 
dat met een gast thuis zouden doen. Maar welke 
andere factoren dragen bij tot onze ongeëvenaarde 
klantenservice? Het antwoord ligt in onze Japanse 
tradities en één woord: ‘Omotenashi’.

Omotenashi staat in het Japans voor ‘gastvrijheid 
en hoffelijkheid’. Het is echter veel meer dan een 
uitstekende service; dit oude Japanse concept 
verwijst naar iemands vermogen om in te spelen 
op de behoeften van anderen, nog voor die zich 
voordoen. 

Omotenashi is een manier van leven en denken 
voor elke werknemer van Lexus. Ook belangrijk 
is dat het bepaalt hoe we auto’s zoals de nieuwe 
LS-luxeberline ontwerpen en maken. Dit is de 
belichaming van Omotenashi. 



 © 2021 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor technische gegevens en uitrusting 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Details van specificaties en uitrusting kunnen ook 
gewijzigd worden om te voldoen aan plaatselijke voorwaarden en vereisten. Uw plaatselijke erkende 
Lexus-dealer geeft u graag meer details over dergelijke veranderingen, die voor uw regio vereist 
zouden kunnen zijn.

Opmerking: de voertuigen afgebeeld en de technische gegevens beschreven in deze brochure 
kunnen verschillen van de modellen en uitrusting die in uw regio beschikbaar zijn. De in deze brochure 
weergegeven exterieurkleuren kunnen licht verschillen van de werkelijke kleuren. De in deze brochure 
vermelde CO2-uitstoot- en verbruikswaarden voldoen aan de WLTP-normen..

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: nl.lexus.be

Zorg dragen voor het milieu is een prioriteit voor Lexus. Wij nemen heel wat maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de milieueffecten van onze voertuigen tijdens hun levenscyclus (van het ontwerpen, 
de productie, de distributie, de verkoop en het onderhoud tot de afdanking) tot een minimum 
worden beperkt. Uw dealer zal u graag meer informatie verstrekken over de eisen met betrekking 
tot afgedankte voertuigen.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem
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 Meer over de nieuwe LS:

nl.lexus.be/LS

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


