
ES 300h zelfopladende hybride
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 DESIGN 

 De opwindende nieuwe Lexus ES 300h oogt niet alleen uitdagend, maar 
breekt ook met alle opvattingen over luxeberlines. Hij plukt de vruchten 
van de gewaagde nieuwe designtaal van Lexus en werd lager, breder en 
gestroomlijnder. In zijaanzicht heeft hij het profiel van een coupé, terwijl hij 
binnenin de ruimte en het raffinement van een topberline biedt. De grote 19" alu 
velgen maken de dynamische look op de F SPORT compleet. In vooraanzicht 

trekt het typische radiatorrooster van Lexus alle aandacht naar zich toe, maar 
getuigen de drievoudige led-koplampen ook van een exquise vormgeving 
en verfijning. De aandacht voor details gaat echter nog verder. Onder de 
ES 300h schuilt namelijk een nagenoeg vlakke vloer die het geluidspeil in 
het interieur drastisch verlaagt en uw rijplezier naar ongekende hoogten tilt. 

 DE NIEUWE 
ES 300h 
 BEREID U VOOR OP EEN GEDURFDE 
NIEUWE LOOK 
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 DESIGN 

 Dankzij zijn gloednieuwe chassis heeft de ES 300h een sierlijk zijprofiel, een 
breedgeschouderd postuur en een laag zwaartepunt. Daarbovenop biedt onze 
nieuwe luxeberline ondanks zijn strakke coupédaklijn de beste beenruimte 
en plaats voor passagiers in zijn klasse. 

 “De nieuwe ES 300h met zelfopladend hybridesysteem is de radicaalste 
transformatie ooit van onze zeer succesrijke luxeberline. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat bestuurders deze spectaculaire verschuiving in design, luxe, rijplezier en 
innoverende technologie zullen weten te waarderen.” 

 ES HOOFDINGENIEUR, 
YASUHIRO SAKAKIBARA 
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 TECHNOLOGIE 

 ES 300h
Max. vermogen: 218 DIN pk / 160 kW 
Cilinderinhoud: 2487 cm³
Verbruik, gemengde cyclus: 4,7 l/100 km*
CO2-uitstoot, gemengde cyclus: 106 g/km*
Acceleratie 0 - 100 km/u (s): 8,9* 
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02 * Dit zijn nog voorlopige cijfers.
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 PRESTATIES 

01  Terwijl de bestuurder omringd wordt door een  prachtig 
ontworpen cockpit, geniet de passagier vooraan van de 
ruimte en de vrijheid om te relaxen.

02 De ES is beschikbaar als F SPORT en wordt dan voorzien 
van 19" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken.

03 In de stad zal het zelfopladende hybridesysteem van de 
ES 300h vaak overschakelen naar de Electric Vehicle-
rijmodus, waarin er totaal geen uitstoot is.

04 Het Lexus Premium Navigation-systeem laat 
zich naadloos bedienen met de Touch Pad of met 
spraakopdrachten. 

 GEDREVEN DOOR INTUÏTIE 

 Voor de ES 300h vertrokken onze ingenieurs van een blanco blad. Ze 
ontwikkelden eerst een nieuw chassis, een nieuwe stuurinrichting en een 
nieuwe achterwielophanging met dubbele A-armen. Dat nieuwe platform 
stelde het team in staat de wagen een dynamischer gevoel te geven, met 
een lagere zitpositie voor de bestuurder, een aangepaste stuurwielhoek, 
een verlaagde motorkap, en grotere velgen. Om de precisie in bochten te 
verbeteren, trokken hoofdingenieur Yasuhiro Sakakibara en zijn testrijders 
vervolgens naar de iconische Pacific Coast Highway in Californië. Daarna was 
Europa aan de beurt, waar de prototypes van de ES 300h aan uitgebreide 
proeven onderworpen werden op de autosnelwegen en landwegen van 
Duitsland. Na maanden van finetuning door een ‘Master Driver’ van Lexus 
was de nieuwe ES 300h, als wagen die zich bijzonder alert laat rijden maar 
tegelijk verbluffend comfortabel en stil is, ten slotte klaar voor productie. 

Om de nieuwe ES 300h aan te drijven, ontwikkelden we een volgende 
generatie van het zelfopladende hybridesysteem, dat een uitzonderlijke 
zuinigheid met opwindende prestaties verenigt. En om de weg voor u te 
analyseren, hebben we de ES 300h uitgerust met ons allernieuwste Lexus 
Safety System +, dat onder meer bestaat uit een voetgangersdetectie in het 
donker, een fietsdetectie overdag, Lane Tracing Assist en een optioneel 
tweefasig Adaptive High-beam System. 
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 VAKMANSCHAP 

 GENIET VAN DE UNIEKE 
VERWELKOMING VAN LEXUS 

 De nieuwe ES 300h is een fabelachtige plaats om te zijn. U wordt verwelkomd door een 
bestuurdergerichte cockpit en kunt genieten van perfect aansluitende lederen F SPORT-zetels 
geïnspireerd op de exemplaren uit de LC coupé. Alle stiknaden op de zetels, het stuurwiel, 
het instrumentenbord en de versnellingspook worden nauwlettend gecontroleerd door onze 
‘Takumi meestervaklui’. Bewonder vervolgens het ‘F Aluminium’-inlegwerk dat de schoonheid 
van een Japans zwaard ademt. De schermen werden nauwkeurig in uw gezichtsveld geplaatst 
zodat u naadloos kunt communiceren met het Head-up Display en het 12,3"-scherm van het 
Lexus Premium Navigation-systeem. Ook perfect ingeplant zijn de zeventien luidsprekers van 
het Mark Levinson® Premium Surround-systeem, dat voortaan de baanbrekende PurePlay-
technologie gebruikt voor een onovertroffen akoestische zuiverheid. 

01  Het ‘F Aluminium’-inlegwerk is 
geïnspireerd door de volgens de 
‘Hadori’-stijl gepolijste kling van 
traditionele Japanse zwaarden en 
reflecteert intrigerende patronen van 
blauw en wit licht.

02 De lederen F SPORT-zetels, die 
vergelijkbaar zijn met die in de LC 
coupé, werden vormgegeven voor 
optimale steun en comfort.

03 De passagiers achteraan genieten in 
de nieuwe ES 300h van alle ruimte 
en verfijning van een berline uit de 
topklasse.

04 Het Mark Levinson® Premium 
Surround-systeem van wereldklasse 
met 17 luidsprekers en PurePlay 
heeft ook 7 Unity™-luidsprekers die 
zich allemaal op schouderhoogte 
bevinden. 
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 KLEUREN  |  EXTERIEUR 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SATIN SILVER | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 ICE ECRU | 4X8  SUNLIGHT GREEN | 6X0 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11  DEEP BLUE | 8X52 

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

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

 PROLUXE-LEDER 

 Sandstone 

 Flare Red 

 Black 

 Brown, 
Shimamoku 

 Topaz Brown 

 Grey, 
Shimamoku 

 Black Grain 

 F SPORT-INLEGWERK 

 F Aluminium 

 INLEGWERK 

 Bamboo 

 LEDER 

 Sandstone 

 F SPORT PROLUXE-LEDER 

 Black 

 Black 

 Black 

 Topaz Brown 

 Topaz Brown 

 Rich Cream 

 Rich Cream 

 SEMI-ANILINELEDER 

 Sandstone 
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 TECHNISCHE GEGEVENS 

 1 Dit zijn nog voorlopige cijfers.

*  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving, conform de eisen van Richtlijn 80/1268/EEG, inclusief amendementen, met een model voorzien van de Europese standaarduitrusting. Voor 
meer informatie, of indien u interesse hebt om een auto met Europese standaarduitrusting te kopen, gelieve contact op te nemen met uw erkende Lexus-dealer. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot kunnen verschillen van de gemeten 
waarden. De rijstijl en diverse andere factoren (staat van de weg, verkeersdrukte, staat van de auto, bandenspanning, gemonteerde uitrusting, belading, aantal passagiers, enz.) spelen een rol in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van 
een wagen. De vermelde CO2-uitstoot- en verbruikswaarden in deze brochure voldoen aan de “NEDC Correlated”-normen (gebaseerd op WLTP).

Opmerking: de vermelde informatie is gebaseerd op de voorlopige gegevens van de constructeur en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Neem contact op met de Lexus-dealer bij u in de buurt en/of kijk op nl.lexus.be voor de meest recente informatie. 

VERBRANDINGSMOTOR ES 300h

Cilinderinhoud (cm³) 2487
Cilinders / kleppen L4 / 16
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min) 178 bij 5700
Max. vermogen (kW bij t/min) 131 bij 5700
Max. koppel (Nm bij t/min) 221 bij 3600 - 5200

ELEKTROMOTOR

Type AC synchroon, permanente magneet
Max. vermogen (DIN-pk) 120
Max. vermogen (kW) 88
Max. koppel (Nm) 202

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Totaal vermogen (DIN-pk) 218
Totaal vermogen (kW) 160

TRANSMISSIE

Type Elektronische Continu Variabele Transmissie
Aandrijving Voorwielaandrijving

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 180
Acceleratie 0-100 km/u (s)1 8,9

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100km)1

In de stad 5,1
Buiten de stad 4,5
Gecombineerde cyclus 4,7

CO2-UITSTOOT* (g/km)1

In de stad 117
Buiten de stad 102
Gecombineerde cyclus 106

EMISSIENORMEN

Euroklasse Euro 6d-TEMP

AFMETINGEN (mm)

Lengte 4975
Breedte (zonder buitenspiegels) 1865
Hoogte 1445



 © 2018 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties 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 vermelde uitrusting en specificaties kunnen optioneel zijn, deel uitmaken van een 
pack of van een bepaald uitrustingsniveau. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken van 
de in deze brochure afgedrukte foto’s. De vermelde verbruik- en CO2- uitstootwaarden voldoen 
aan de “NEDC Correlated”-normen (gebaseerd op WLTP).

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

Zorg dragen voor het milieu is voor Lexus een prioriteit. 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

M9718-ESPSB-NL/red. 05.2018
 

Meer over de nieuwe ES: 

nl.lexus.be/ES

facebook.com/lexusbelux  


