
 ES 300h zelfopladende hybride 
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 “De nieuwe ES 300h met zelfopladend hybridesysteem, die voor het 
eerst verkrijgbaar wordt in Europa, 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 
innovatieve technologie zullen weten te waarderen.” 

 ES HOOFDINGENIEUR,
YASUHIRO SAKAKIBARA 
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 INHOUD  EXPERIENCE AMAZING 

 De opwindende nieuwe Lexus ES 300h met zelfopladend hybridesysteem 
oogt niet alleen uitdagend, maar breekt ook radicaal met alle opvattingen 
over luxeberlines. Hij plukt de vruchten van de gewaagde nieuwe designtaal 
en werd lager, breder en meer gestroomlijnd. In zijaanzicht heeft hij het 
profiel van een coupé, terwijl hij binnenin de ruimte en het raffinement van 
een topberline biedt. In het bestuurdergerichte interieur kunt u genieten van 
perfect aansluitende lederen zetels, geïnspireerd op de exemplaren uit de 
LC sportcoupé. Bewonder vervolgens de ‘F Aluminium’-interieurafwerking, 
die inspiratie put uit de schoonheid van een Japans zwaard. De schermen 
werden nauwkeurig in uw gezichtsveld geplaatst zodat u dankzij de nieuwe 
Touchpad-technologie intuïtief kunt communiceren met het Head-Up Display 
en het 12,3"-scherm van het Lexus Premium Navigation-systeem.

Het platform, de ophanging en de stuurinrichting zijn volledig nieuw en 
laten ES-bestuurders kennismaken met een buitengewoon geraffineerd 
bochtgedrag en rijplezier. Uitgerust met het baanbrekende Lexus Safety 
System +, is de ES 300h één van de veiligste auto’s ooit getest door Euro 
NCAP, die hem hun begeerde 5-sterren rating heeft toegekend. De ES 300h, 
die van de band rolt in onze meermaals bekroonde Kyushu-fabriek in Japan 
en die wordt aangedreven door de vierde generatie van het Lexus Hybrid 
Drive-systeem, is ook verkrijgbaar in de meeslepende sportversie ES 300h 
F SPORT. Welke uitvoering u ook kiest, u geniet steeds van onze unieke 
Japanse ‘Omotenashi’-gastvrijheid. 
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 We zijn in Japan voor een interview met Yasuo Kajino, de hoofdontwerper 
van de nieuwe ES luxeberline. We ontmoeten elkaar in een klein restaurant 
in Nagoya, op een half uurtje rijden van het Lexus Design Center. Het 
wordt gerund door enkele van zijn vrienden. De sfeer is er uitnodigend, de 
bediening attent en toch discreet en de maaltijd – onder onze ogen bereid 
door de chef – van uitzonderlijke kwaliteit.

Waarom hier? Kajino-san legt uit: “De persoonlijke verwelkoming en het 
gevoel van welzijn dat u op een plaats als deze ervaart, zijn typisch Japans. 
We hebben er zelfs een woord voor: Omotenashi. Dat gevoel proberen we 
ook te creëren in onze wagens, zodat de bestuurder en zijn passagiers zich 
helemaal thuis voelen.”

Hij legt uit dat het voor een auto-ontwerper heel inspirerend is om toe te zien 
hoe een ervaren chef de complexe vaardigheden van de Japanse keuken 
beoefent: het nauwkeurig selecteren van de ingrediënten, vis fileren en groenten 
snijden met een uitzonderlijke precisie, terwijl hij tegelijk met de klanten praat 
en naar hun persoonlijke smaak polst. Er zijn duidelijke overeenkomsten met 
het ontwerpen van een auto, legt hij uit, terwijl hij eraan toevoegt: “al wou ik 
soms dat ons werk zo eenvoudig was!”

We praten verder over het design van de nieuwste ES. We merken op dat het 
model weliswaar voor het eerst naar Europa komt, maar eigenlijk al aan zijn 
zevende generatie toe is: hoe zijn hij en zijn team er ondanks al dat erfgoed 
in geslaagd om een dergelijke frisse en eigentijdse berline te ontwerpen?

“Na bijna drie decennia van wereldwijd succes bestond onze grootste 
designuitdaging erin om het voorspelbare te vermijden en ons niet te laten 
leiden door ideeën uit het verleden,” legt hij uit. 

“We moesten een aanzet geven om dat mogelijk te maken. Die aanzet moest 
‘uitdagend’ zijn. Het werd uiteindelijk de coupéachtige daklijn, mogelijk 
gemaakt door het nagelnieuwe platform, dat het dynamische silhouet van 
de auto definieert. De vormgeving oogt tegelijk scherp en zacht. Ze lokt 
een respons uit.”

Terwijl hij met ons praat, schetst Kajino-san op een tekenblok om zijn woorden 
tot leven te brengen. We wijzen op de sterke familiegelijkenis tussen de nieuwe 
ES en het meest recente vlaggenschip van Lexus, de LS. Beide wagens zijn 
berlines maar met het profiel en de slanke stijl van een coupé.

“We wilden ervoor zorgen dat mensen hem onmiddellijk herkennen als een 
Lexus,” legt hij uit. “Maar elk model moet zijn eigen, individuele karakter 
hebben. We wilden de ES onderscheiden als de ‘jongere broer’ van de LS.”

Voor ons heeft de chef vakkundig alle minuscule graatjes verwijderd van 
de vis die zo dadelijk in onze soep zal belanden. Kajino-san vestigt onze 
aandacht op de laserachtige aandacht die de chef aan zijn werk besteedt. 
“Diezelfde mentaliteit hanteren we bij de creatie van onze wagens. Neem 
bijvoorbeeld het radiatorrooster van de nieuwe ES. Een dergelijke schoonheid 
vergt een immense inspanning en liefde voor details. Veel teamleden die aan 
het radiatorrooster van de LS hebben gewerkt, droegen ook bij tot dat van 
de ES. Maar zelfs met het LS-rooster als basis duurde het meer dan een half 
jaar om het specifieke ES-rooster te vervaardigen.”

We stellen hem de vraag of de menselijke toets nog steeds relevant is in een 
tijdperk waarin technologie een alsmaar grotere rol gaat spelen. Hij reageert 
met een andere vraag: laten we onze soep het liefst maken door een robot 
of door een mens? Zonder op ons antwoord te wachten, begint hij het 
belang van de Takumi-vaklui uit te leggen, die naast de Lexus-ontwerpers 
werken om de kleimodellen vorm te geven. “Klei is zo zacht en reageert op 
de delicate bewegingen van deze vakmensen,” legt hij uit. “Zelfs vandaag is 
er geen vervanging voor de menselijke toets.” Kajino-san is echter ook van 
mening dat de traditionele Omotenashi-waarden enkel naar de moderne 
wereld kunnen worden vertaald met de nieuwste technologie. Hij verwijst 
naar de airconditioning van de nieuwe ES, die uw huid en haar hydrateert 
met nanoe®-partikels en naar de sfeerverlichting voor het interieur en de 
handgrepen: behaaglijke accenten die enkel mogelijk worden gemaakt door 
geavanceerde technologieën.

Toch put hij, net als alle andere Lexus-ontwerpers, regelmatig inspiratie 
uit de eeuwenoude tradities van het Japanse vakmanschap: “Zo werd de 
aluminium sierafwerking van de nieuwe ES 300h F SPORT geïnspireerd 
op de ‘Hadori’-smeedprocessen gebruikt voor Japanse zwaarden. Het 
team bestudeerde effectief hoe een Japanse smid een slijpsteen gebruikte 
op een Japans zwaard en bouwde vervolgens een polijstmachine om een 
vergelijkbaar effect te creëren.

Na onze fascinerende lunch zit onze tijd met Kajino-san er bijna op. We stellen 
hem nog een laatste vraag: wat is voor hem het designhoogtepunt van de 
nieuwe ES? “Dit is een van de moeilijkste vragen die je aan een ontwerper 
kunt stellen,” glimlacht hij. “Ik ben natuurlijk trots op de dynamische nieuwe 
proporties die we konden realiseren. En voor het overige ben ik helemaal 
weg van de ‘L’-signatuur in de voor- en achterlichten. Dat uitzicht geeft me 
dezelfde voldoening als wanneer ik net een fantastische maaltijd heb gegeten. 

 EEN LES IN UITDAGEN 
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01  Grote 18" lichtmetalen velgen maken 
de dynamische look compleet.

02 De nieuwe ES is lager, breder 
en slanker, met een coupéachtig 
silhouet. 

02

01
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 PRESTATIES 

in Californië.” “Oh, dat treft. Ik ook! Wat doe je 
morgen?” 

En zo kreeg ik een onverwachte bonusrit in de 
nieuwe ES. Tijdens een rit over de Pacific Coast 
Highway praatte ik met Sakakibara-san over de meest 
uiteenlopende onderwerpen, van zijn favoriete gerecht 
(zaru-soba-noodles) over zijn hobby’s (lopen, fietsen, 
zwemmen) tot de ES zelf.

Hij pikte me op in het kustplaatsje Morro Bay en 
we reden noordwaarts naar Carmel, een ruim 
200 kilometer lange weg, die speciaal werd 
gekozen vanwege zijn lange bochten. Ideaal om de 
bochtcapaciteiten van de nieuwe wagen te testen. 
Terwijl ik me ontspande in de luxueuze passagierszetel, 
legde Sakakibara-san uit hoe hij en zijn team ‘van een 
leeg blad’ waren vertrokken voor de ES: ze creëerden 
een nieuw platform, nieuwe ophanging, nieuwe 

 DE RIT 

 Santa Barbara. Laatste week. Een voorproefje van het 
goede leven. Terwijl ik met een oude vriend en een 
koele latte genoot van een dagje dolce farniente onder 
de Californische zon, ontving ik plots een herinnering 
op mijn telefoon dat ik een bijeenkomst in Duitsland 
de week erna moest bevestigen. 

Niet zomaar een bijeenkomst, trouwens: een rit met 
de nieuwe luxeberline Lexus ES in het bijzijn van 
hoofdingenieur Yasuhiro Sakakibara. En niet zomaar 
een ritje: een wegtest op de snelweg, gevolgd door 
enkele ronden op het iconische Nürburgring-circuit. 
Iets om naar uit te kijken. Ik belde mijn contactpersoon 
en we bespraken de tijd, de locatie, de route en de 
doelstellingen. Klaar... Tot de Lexus-ingenieur aan de 
andere kant plots vroeg: “Ben je op dit moment in 
Duitsland? “Neen,” antwoordde ik, “Ik ben momenteel 
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stuurinrichting en nieuwe aandrijfgehelen, allemaal 
met het oog op het rijplezier.

“Rijden moet altijd leuk zijn,” benadrukte hij. “Of je nu 
naar de winkel rijdt of... dit doet.”

En hij wuifde naar het fabelachtige decor buiten: 
hemel en zee vormden een schitterende, azuurblauwe 
achtergrond voor enkele van ‘s werelds meest 
vermaarde golfterreinen: Cypress Point, Spyglass 
Hill, het befaamde Links at Spanish Bay en natuurlijk 
Pebble Beach. 

Even doorspoelen naar Duitsland en de luchthaven 
van Keulen-Bonn. Ik zit opnieuw in de gecamoufleerde 
ES, maar nog steeds aan passagierszijde. Ik heb het 
gevoel dat Yasuhiro Sakakibara en ik intussen oude 
vrienden zijn. We praten honderduit terwijl we naar de 
bergen en bossen van de Eifel en het wereldberoemde 

Nürburgring-circuit rijden.

Zelfs aan snelwegsnelheden verliest de ES niets 
van zijn elegantie en raffinement. Hij toont zich 
buitengewoon stil, bijna even stil als het befaamde 
vlaggenschip van Lexus, de LS. Dat dankt hij aan zijn 
erg stijve koetswerk, zijn doorgedreven geluiddemping 
en zijn volledige bodembedekking die de stroomlijn ten 
goede komt en windgeruis tot het minimum beperkt. 
We komen aan bij de Nürburgring. Mijn hartslag gaat 
omhoog. Het is mijn beurt om te rijden. 

Het eerste dat me opvalt, is de rijhouding: hij zit me als 
gegoten. Sakakibara-san legt uit hoe hij en zijn team 
de heuppositie voor de bestuurder hebben verlaagd 
met zetels geïnspireerd op die van de LC sportcoupé 
en hoe ze het stuur ongeveer 20 millimeter naar voren 
hebben gebracht “om een naadloze band tussen auto 
en bestuurder te bewerkstelligen”. 

Ik accelereer en drijf de auto tot het uiterste bij 
het oprijden van de iconische, 21 kilometer lange 
Nordschleife, waar Lexus auto’s zoals de 325 km/u 
snelle supersportwagen LFA heeft ontwikkeld. 
Vandaag zijn we hier echter niet om snelheidsrecords 
te verbreken, wel om het rijgedrag en de stabiliteit 
van een berline te testen op een van ‘s werelds meest 
veeleisende circuits.

Hier komt alles samen. De ES voelt onwrikbaar 
aan en getuigt zelfs bij hoge snelheden van een 
onverstoorbare rechtuitstabiliteit. ‘Moeiteloos’ is het 
woord. Mijn passagier heeft een brede glimlach op 
zijn gezicht – net als ik trouwens – nu zijn project op 
schitterende wijze tot leven wordt gebracht.

Terwijl ik door de geduchte ‘Brünnchen’-bochten 
stuur, legt Sakakibara-san uit hoe de lagere motorkap, 
de langere wielbasis en de grotere wielen de 
rijervaring ten goede komen, terwijl de nieuwe 
achterwielophanging met dubbele driehoeken de 
rolneiging beperkt. De ES voelt in elke bocht scherp 
aan en geeft blijk van een ontzagwekkende precisie. 

Drie ronden van de Nürburgring later, zit mijn tijd in de 
nieuwe luxeberline van Lexus erop. Veel te kort maar 
lang genoeg om te beseffen dat de hoofdingenieur 
iets heel bijzonders heeft gecreëerd. 

Nog een vraag dan. Wie rijdt er terug naar Keulen? 
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 ‘Omotenashi’ is een aloud Japans concept dat volledig draait rond het 
anticiperen op de behoeften van anderen, zelfs nog voor ze die hebben. Het 
verheft gastvrijheid tot een kunstvorm, zoals in de befaamde theeceremonie, 
waarbij elke gast met warmte, begrip en respect wordt behandeld. In de 
nieuwe ES hebben de ‘Omotenashi’-principes ons geïnspireerd om de 
ultieme luxeberline te creëren. 

Nog voor u plaatsneemt aan het stuur, bereidt de ES zijn verwelkoming 
voor. Wanneer u de wagen nadert in het donker, lichten de deurgrepen op 
om u te verwelkomen en wordt ook de grond onder de deuren verlicht om 
te voorkomen dat u in plassen stapt. Om passagiers gemakkelijker te laten 
instappen, kreeg de ES erg brede achterdeuren. En als het regent op het 
moment dat de voorste inzittenden in- of uitstappen, worden de ruitenwissers 
automatisch gestopt en ingeklapt, zodat uw gasten niet nat worden. Zodra ze 
hebben plaatsgenomen in de comfortabele nieuwe ES, kunnen uw passagiers 
genieten van de ontspannende ervaring van een airconditioning die minuscule 
nanoe®-deeltjes verspreidt in het interieur om het haar en de huid van alle 
inzittenden te hydrateren. 

 EEN JAPANSE VERWELKOMING 

01

02
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01  Geniet van het gemak van een handenvrij, elektrisch kofferdeksel dat zich opent zodra u uw voet onder de 
sensor in de achterbumper beweegt, terwijl u de intelligente sleutel op zak hebt.

02 Voor nog meer ontspanning kunt u de rugleuning tot 8 graden omlaag kantelen met de bedieningselementen 
op de armsteun. Achterin genieten de passagiers bijna een meter beenruimte. 
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 LEXUS CLIMATE CONCIERGE 
 De Lexus Climate Concierge laat elke persoon in de auto genieten van 
zijn of haar ideale klimaat. 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. Voor uw veiligheid en comfort 
detecteert een sensor de vochtigheidsgraad in het interieur, alsook de lucht- en 
voorruittemperatuur om te voorkomen dat de voorruit aandampt. 

 AERODYNAMICA 
 Van bij de eerste ontwikkelingsfasen 
werden er ES-prototypes getest 
in de windtunnel van Lexus om de 
werkelijke bronnen van lawaai en 
trillingen te identificeren. De Lexus-
ingenieurs bestudeerden de vlak 
aansluitende oppervlakken rond de 
deuren, evenals de vorm en opstelling 
van de buitenspiegel. Bovendien 
werden de ruitenwisserposities 
millimeter per millimeter afgeregeld, 
zodat ze niet uitsteken boven de 
achterkant van de motorkap. 
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 GELUIDSREDUCERENDE 
VELGEN 
 De nieuwe ES is leverbaar met 
geluidswerende 18"-velgen, die 
zich onderscheiden door kleine 
resonant iega ten  in  de  ho l le 
velg. Tijdens het rijden, wordt de 
geluidsenergie gecreëerd door 
kleine trillingen in de banden door de 
resonantiegaten omgezet in warmte-
energie. 

 MARK LEVINSON® PURE PLAY 
 De nieuwe ES beschikt als eerste Lexus over ‘Mark Levinson® PurePlay’, het 
Mark Levinson® Premium Surround Sound audiosysteem met 17 luidsprekers 
omvat niet minder dan zeven Unity-luidsprekers op schouderhoogte. Deze 
creëren een luisterervaring die erg dicht aanleunt bij die van de Mark 
Levinson®-systemen voor thuis. De ES kan bovendien schermen met een 
subwoofer van 265 mm en de muziekrestauratietechnologie Clari-Fi™, die 
de gegevens van de geluidsbron analyseert om precies de juiste hoeveelheid 
elementen te herstellen en de originele klank zo dicht mogelijk te benaderen 
en weer tot leven te brengen. 

 HYBRIDE STILTE 
 De ES 300h wordt aangedreven door ons nieuwste zelfopladende 
hybridesysteem en toont zich dus bijzonder stil. Zowel in de fluisterstille 
elektrische modus als bij snelwegsnelheden, kunt u zonder achtergrondgeruis 
praten met de andere inzittenden of genieten van uw favoriete muziek. De 
geavanceerde aerodynamica bouwt voort op de technologie ontwikkeld voor 
het jongste LS-topmodel en werkt samen met het Hybrid Acoustics™-systeem 
en Active Noise Control voor een uitzonderlijke bedrijfsstilte in het interieur. 

 GELUIDSISOLATIE 
 Om te voorkomen dat lawaai het interieur binnendringt, werden er verscheidene 
maatregelen getroffen: de deuren werden extra afgedicht, openingen in de 
vloer en bovenaan de rugleuningen werden tot het minimum beperkt en de 
koetswerkafdichting en de paneeluitlijning werden geoptimaliseerd. Bovendien 
werd de geluidsabsorptie gemaximaliseerd met behulp van dempers op de 
ophangingstorens en werden er geluidsabsorberende vleugelbeschermers 
en bodemplaten voorzien. Voor de voorruit en de voorste zijruiten werd 
geluiddempend glas met uitstekende isolatieprestaties gebruikt. 
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 Het gebeurt wel vaker dat bezoekers in de befaamde Lexus-fabriek van 
Kyushu (Zuidwest-Japan) zich plots bewust worden van hun eigen menselijke 
tekortkomingen. Hier is namelijk enkel perfectie toegestaan. In de Kyushu-
fabriek, gevestigd op het derde grootste eiland van Japan en omgeven door 
bossen, komt de nieuwe Lexus ES tot leven. Ze werd reeds beschreven als 
‘s werelds beste autofabriek en ik krijg de zeldzame kans om een blik achter 
de schermen te werpen.

Ik word rondgeleid door een ‘Takumi’, een van de befaamde meester-vaklui 
van Lexus, door wiens handen (letterlijk) elke ES-luxeberline passeert. De 
‘Takumi’ staan bekend om hun aandacht voor details en om hun plaats in 
het projectteam te verzekeren, moeten ze regelmatig hun behendigheid 
bewijzen door in minder dan 90 seconden een origami-kat te vouwen met 
hun niet-dominante hand. Elders zou dit als lastig worden ervaren, onredelijk 
zelfs. Hier hoort het allemaal bij de routine. “We zijn een beetje geobsedeerd 
door precisie,” lacht mijn gastheer. “Maar het is een gezonde obsessie. De 
proporties die deze obsessie aanneemt, komen tot uiting wanneer hij beschrijft 
hoe ver de fabriek gaat om stof en andere ongenode gasten te elimineren. 
Werknemers die het hermetisch afgesloten lakatelier binnengaan, moeten 
door niet een maar twee vacuümkamers om stofdeeltjes van hun haar en 
overalls te verwijderen. En zelfs dat volstaat niet. Binnenin moeten ze door 
een enorm waterscherm met de bijnaam ‘Niagara’ om de meest hardnekkige 
stofdeeltjes te elimineren.

De sfeer is er een van diepe concentratie en stilte. Ik waan me bijna in een 
laboratorium of zelfs een bibliotheek. “Alle werknemers die je hier ziet, werden 
opgeleid en gecertificeerd voor een specifiek proces voor ze een auto op 
de band mogen aanraken,” legt mijn gids uit. “Wij bouwen elke auto alsof hij 

voor onszelf was.” In het totaal duurt het maar liefst 24 uur om een enkele ES-
luxeberline te assembleren. Elke wagen gaat van het koetswerkatelier naar het 
lakatelier en vervolgens door naar de assemblage, waar werknemers en robots 
zij aan zij werken als een indrukwekkend toonbeeld van ‘performance art’.

De auto’s worden bij elke bocht geïnspecteerd, opgelicht door krachtige 
fluorescerende lampen en op forensische wijze onderzocht op de kleinste 
imperfectie. Onderweg gaat er niets verloren. Het plaatwerkatelier perst 
elke dag bijna 100.000 individuele onderdelen en verwerkt daarbij meer 
dan 100 ton plaatstaal. Daarbij gaat geen enkel metaaldeeltje verloren: afval 
wordt verzameld, gerecycleerd en opnieuw gebruikt. Net als de lage uitstoot 
van de ES vormt dit een indrukwekkende demonstratie van het belang dat 
Lexus aan zijn milieuprestaties hecht.

Aan het einde van de band is het tijd voor een laatste inspectie. Gevoelige 
handen glijden over het afgewerkte product, tikken op bouten om loszittende 
onderdelen op te sporen en gaan over contouren om afwijkende naden te 
detecteren. Voor hij wordt geleverd, wordt elke ES ook onderworpen aan een 
‘tyfoontest’ met water onder hoge druk. Tot slot wordt een testrit van 30 km 
gemaakt om na te gaan of hij wel degelijk de soepelheid en het raffinement 
van een echte Lexus biedt. 

Het detailniveau dat hier aan de dag wordt gelegd, moet je gezien hebben 
om het naar waarde te schatten. Terwijl we nog een laatste blik werpen op de 
dansende robots, vertelt mijn ‘Takumi’-gastheer dat Kyushu ‘s werelds meest 
performante productievestiging is, “die ‘s werelds meest betrouwbare SUV 
bouwt”. De trots in zijn stem verraadt de trots in zijn werk. 

 DE FABRIEK 
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 GEÏNSPIREERD DOOR EEN JAPANS ZWAARD 
 De interieurbekleding van de ES 300h F SPORT is een perfect voorbeeld 
van het ‘Takumi’-vakmanschap. De Lexus-ingenieurs lieten zich inspireren 
door de rotatiepatronen op traditionele Japanse zwaarden en bezochten een 
museum om het vervaardigingsproces van deze zwaarden te bestuderen. 
Daar zagen ze hoe een ‘Takumi’-vakman de schitterende ‘Hadori’-afwerking 
aanbracht op het lemmet. Eens terug in de designstudio van Lexus gingen 
onze interieurontwerpers en vaklui aan het werk: ze experimenteerden met een 
proces dat rotatiepolijsten heet om een vergelijkbare afwerking te verkrijgen 
op plaataluminium. Het resultaat is simpelweg adembenemend: het prachtige 
patroon reflecteert wit en blauw licht en onderstreept het dynamische karakter 
van de nieuwe ES 300h F SPORT. 
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 12,3" MULTIMEDIASCHERM 
 Het 12,3" grote multimediascherm van de ES-
berline kreeg de perfecte plaats om elke rit 
ontspannen te laten verlopen, en kan worden 
bediend met de stem of via het nieuwe touchpad. 
De ‘split-screen’-weergave stelt de inzittenden in 
staat om aanwijzingen van onder meer het Lexus 
Premium Navigation-systeem te volgen en tegelijk 
de klimaatregeling te bedienen of te genieten van 
de ongeëvenaarde concertzaalklank van het Mark 
Levinsons® Surround Sound audiosysteem met 
zeventien luidsprekers. 

 PANORAMIC VIEW MONITOR 
 Panoramic View Monitor maakt manoeuvres in 
de stad gemakkelijker dankzij diverse camera’s 
die een zicht van nagenoeg 360° rond de wagen 
verzekeren. De omgevingscamera’s creëren ook 
een virtueel 3D-beeld van uw ES en toont de 
wagen in bovenaanzicht met richtlijnen op het 
scherm om manoeuvres op krappe plaatsen te 
vergemakkelijken. Cornering View – nog een 
innovatie van Lexus – voorkomt dat de bestuurder 
de stoeprand oprijdt wanneer hij links of rechts 
afslaat. 

 HEAD-UP DISPLAY 
 Door een beroep te doen op technologieën 
die oorspronkelijk werden ontwikkeld voor 
gevechtsvl iegtuigen,  neemt het head-up 
kleurendisplay met hoge resolutie een discrete 
plaats in uw gezichtsveld in en projecteert het 
belangrijke informatie op de voorruit van de ES. 
Het creëert een beeld dat zo helder en scherp is 
dat het zelfs in het felste zonlicht perfect leesbaar is. 

 GEDREVEN DOOR INTUÏTIE 

 Neem plaats in de bestuurderszetel van de nieuwe ES en u vindt al snel een ideale rijhouding, laag 
en uitnodigend en met een ideaal zicht op de weg. Terwijl u uw handen op het handgestikte lederen 
stuurwiel houdt, schakelt u snel en sportief dankzij de schakelhendels op de stuurkolom. Het fijne en 
ergonomische dashboard van de berline werd ontworpen om elke vorm van afleiding tot het minimum 
te beperken, zodat u zich kunt concentreren op de weg. Alle functies van de nieuwe ES laten zich 
bedienen met de jongste touchpad-technologie en zijn vlot toegankelijk. 
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Wanneer u door drukke winkelbuurten rijdt, komt het Pre-Collision System van 
de ES ongetwijfeld van pas. Met behulp van een millimetergolfradar in 
combinatie met een uiterst performante camera, kan het systeem nu zelfs 
voetgangers in het donker detecteren of fietsers die plots opdoemen overdag. 
Zodra het systeem gevaar opmerkt, krijgt u een visuele waarschuwing en 
kunt u de nodige acties treffen om een impact te vermijden. Wanneer u zelf 
geen actie onderneemt, zal de ES de remdruk verhogen om aanrijdingen 
te voorkomen. 

De ES beschikt ook over een verkeersbordenherkenning (Road Sign Assist), 
die informatie verzamelt aan de hand van verkeersborden, alsook tweefasige 
adaptieve grootlichten die ‘s nachts tegenliggers detecteren. 

 INSTINCTIEVE REACTIES 

 Waar u ook heen rijdt met de nieuwe Lexus ES, het is geruststellend om te 
weten dat u rijdt in een van de veiligste premium sedans ooit getest door Euro 
NCAP, met een prestigieuze 5-sterren rating. Alle modellen zijn uitgerust met 
het allernieuwste Lexus Safety System +, dat geavanceerde technologieën 
gebruikt om de drie meest voorkomende ongevaltypes te voorkomen: kop-
staartaanrijdingen, afwijkingen van de rijstrook en botsingen met voetgangers.

Wanneer men op een drukke snelweg rijdt of van en naar het werk pendelt, 
schuilt het grootste gevaar in afwijken van de rijstrook of niet merken dat 
uw voorliggers vertragen. Om die reden helpt Lane Tracing Assist u om 
de auto in het midden van zijn rijstrook te houden. Wanneer u van rijstrook 
wilt veranderen, controleert de ES onmiddellijk alle voertuigen achter u en 
waarschuwt het u wanneer er een auto nadert. De wagen zal ook vertragen 
wanneer het verkeer voor u onverwachts remt.
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 In deze brochure nodigen we u uit om nu al te genieten van het kiezen van 
uw nieuwe luxeberline, de Lexus ES 300h. Met zijn gedurfde, merktypische 
radiatorrooster en coupéachtige daklijn is de ES 300h met zelfopladend 
hybridesysteem een waar genot om te bezitten en te besturen.

Binnenin is de ES meer geraffineerd dan ooit tevoren. Het grote 
multimediascherm van 12,3" is gemakkelijk af te lezen en intuïtief te bedienen 
door middel van het touchpad of gesproken commando’s. De prachtige 
lederstiksels en door de ‘Takumi’ vervaardigde materialen verlenen het interieur 
een uitstraling van moderne elegantie en raffinement.

Alle ES-modellen worden uitgerust met ons nieuwste Lexus Safety System +. 
Dat omvat een botswaarschuwing, voortaan met voetgangersdetectie in 
het donker en fietsersherkenning overdag, de spoorassistent Lane Tracing 
Assist die u op het juiste spoor houdt en de dynamische, radargestuurde 
snelheidsregelaar met geïntegreerde verkeersbordenherkenning die 
verkeersborden leest. 
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01.  MODEL 

 Meer informatie over de nieuwe 
Lexus ES 300h met zelfopladend 
hybridesysteem. 

Pagina’s 28-31

02.  UITRUSTINGSNIVEAUS 

 Welke ES vult uw leven het best aan? U 
krijgt de keuze tussen de uitvoeringen 
ES 300h met standaarduitrusting, 
Executive Line, F SPORT Line, 
F SPORT Line Plus en Privilege Line. 

Pagina’s 32-33

04.  TECHNOLOGIE 

 Lees meer over de baanbrekende 
ES-technologieën zoals het Lexus 
Safety System +. 

Pagina’s 38-41

05.  F SPORT 

 Een nog sportievere rijervaring vindt 
u bij de ES 300h F SPORT Line / 
F SPORT Line Plus. 

Pagina’s 42-43

03.  UITRUSTING 

 Ontdek de verbazingwekkende 
standaarduitrusting en opwindende 
opties voor uw nieuwe luxeberline ES. 

Pagina’s 34-37

07.  KLEUREN 

 Kies uw favoriete koetswerkkleur en 
specificeer een Takumi-interieur dat 
u steeds het gevoel geeft van thuis 
te komen, telkens u met uw nieuwe 
ES rijdt. 

Pagina’s 46-51

08.  UITRUSTING 

 De ES beschikt standaard over een 
uitgebreide uitrusting. Hier komt u 
alles te weten over de extra’s die u 
nog kunt toevoegen. 

Pagina’s 52-55

09.  TECHNISCHE GEGEVENS 

 Bestudeer alle technische gegevens 
van de ES 300h. 

Pagina’s 56-57

06.  ACCESSOIRES 

 Ontdek de ui tgebreide reeks 
accessoires ontworpen door Lexus 
om u nog meer van de ES te laten 
genieten. 

Pagina’s 44-45

 ES 300h zelfopladende hybride 
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 MODEL 

 De nieuwe luxeberline ES 300h beschikt over een volledig nieuw onderstel dat 
een dynamischer koetswerkdesign en nog meer geraffineerd rijgedrag verzekert. 
Binnenin werd de ES ruimer en stiller dan ooit tevoren en levert hij scherpere 
prestaties, een toonaangevende veiligheidsuitrusting en een voor dit niveau erg 
zeldzaam vakmanschap. 

 DE 
ES 300h 

 Schitterende lakkleur ‘Graphite Black’,
18" lichtmetalen velgen. 
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01.  VIERDE GENERATIE VAN HET LEXUS HYBRID DRIVE-
SYSTEEM 

 De ES 300h is uitgerust met het allernieuwste zelfopladende hybridesysteem 
van Lexus, dat een uitzonderlijk laag verbruik combineert met responsieve 
prestaties en een ongeëvenaarde CO2-uitstoot vanaf slechts 119 g/km Hij 
paart een ultrazuinige 2,5-liter viercilinder-benzinemotor met Atkinson-
cyclus aan een lichtere en compactere elektromotor. Dat vertaalt zich in een 
totaal systeemvermogen van 218 pk/160 kW en een normverbruik vanaf 
5,3 l/100 km over de gemengde cyclus. 

02.  UITERST EFFICIËNTE BENZINEMOTOR 

 De 2,5-liter benzinemotor is volledig nieuw en doet een beroep op de snelle 
verbrandingstechnologie, waardoor hij een uitzonderlijke thermische efficiëntie 
kan voorleggen. Dat vertaalt zich in extra vermogen zonder dat de emissies en 
het brandstofverbruik toenemen. Elementen die dergelijke indrukwekkende 
resultaten mogelijk maken, zijn onder meer de rechte inlaatpoorten, de 
grotere klephoeken en de met lasers bewerkte klepzittingen. Een oliepomp 
met variabele inhoud, meerpuntsinjectoren, VVT-iE op de inlaatkleppen 
en een variabel koelsysteem dragen eveneens bij tot het indrukwekkende 
warmte- en verbrandingsbeheer. 

03.  NIEUWE HYBRIDE TRANSMISSIE 

 Deze nieuwe transmissie, die werd ontwikkeld om perfect samen te werken met 
de 2,5-litermotor, gebruikt een meerassige opstelling voor de elektromotoren 
in plaats van de vorige coaxiale lay-out om de totale lengte van de transaxle 
met bijna 30 millimeter in te korten. Het klassieke planeetwielstelsel werd 
vervangen door een parallel astandwiel en een multifunctioneel stelsel dat 
een planetair kroonwiel voor de vermogenssplitter, een parkeertandwiel en 
een tegengesteld draaiend aandrijftandwiel in een enkele, compacte eenheid 
integreert. 

04.  COMPACTE HYBRIDE BATTERIJ 

 De nikkelmetaalhydridebaterij die de elektromotor voedt en elektriciteit opslaat, 
werd verplaatst: ze zit voortaan onder de achterbank in plaats van onder de 
koffer. Dat werd mogelijk gemaakt door de hoogte van de batterij met 120 
millimeter te reduceren en een compacter koelsysteem te monteren. Door de 
batterij onder de achterbank te plaatsen, kwam er niet alleen bagageruimte 
vrij maar werd ook de gewichtsverdeling geoptimaliseerd, met een beter 
rijgedrag als resultaat. 
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 STARTEN EN WEGRIJDEN 

 Bij het wegrijden, en bij lagere snelheden, drijft de elektromotor de ES 300h 
aan met elektrische kracht. De elektriciteit wordt geleverd door de hybride 
batterij. In deze fase is de berline nagenoeg geruisloos, verbruikt hij geen 
benzine en is de uitstoot nul. 

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 

 Bij hogere snelheden neemt de benzinemotor het bijna onhoorbaar over. 
Waar nodig krijgt hij nog hulp van de elektromotor. Door de vrijwel perfecte 
verdeling tussen de twee aandrijfbronnen biedt het Lexus Hybrid Drive-systeem 
buitengewoon veel rijplezier, gecombineerd met een lagere uitstoot en een 
lager brandstofverbruik. 

 ERVAAR LEXUS HYBRID DRIVE 

 DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 
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 VOLGASACCELERATIES 

 Bij krachtige acceleraties springt de elektromotor de 2,5-liter benzinemotor 
onmiddellijk bij. Daardoor is veel extra koppel beschikbaar dat vlotte, krachtige 
en lineaire acceleraties mogelijk maakt precies wanneer dat nodig is. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 

 Wanneer de auto vertraagt of tot stilstand komt, wordt de benzinemotor 
uitgeschakeld en wordt de uitstoot tot nul herleid. Rem of haal uw voet van 
het gaspedaal en het regeneratieve remsysteem recupereert de kinetische 
energie die in andere auto’s verloren gaat. Die energie wordt terug omgezet 
in elektriciteit, die wordt opgeslagen in de hybride batterij. Zo komt het dat 
de zelfopladende hybride van Lexus altijd vertrekkensklaar is. 

 DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 
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 ES 300h 

 De ES 300h met standaarduitrusting biedt ES-eigenaars een prachtige look 
en uitgebreide uitrusting. 

 EXECUTIVE LINE  

 De ES Executive Line onderscheidt zich door subtiele koetswerkdetails en 
levert tegelijk een hoog comfortpeil. 

 18" lichtmetalen velgen, machinaal gepolijst, bandenmaat 235/45 R18
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Koplampen: bi-led
Lederen bekleding

8" Lexus Media Display
Premium audiosysteem met tien luidsprekers
Lexus Premium Navigation 

 17" lichtmetalen velgen, machinaal gepolijst, bandenmaat 215/55 R17
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Koplampen: bi-led

Bekleding ProLuxe-leder
8" Lexus Media Display
Premium audiosysteem met tien luidsprekers 
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 PRIVILEGE LINE 

 De ultieme ES qua looks, raffinement en comfort. 

F SPORT LINE PLUS

De versie F SPORT Line Plus biedt u al de dynamiek van de F SPORT Line, 
gekoppeld aan een nog uitgebreide uitrusting.

 F SPORT LINE 

 Voor wie van een dynamischer rijgedrag houdt, is de ES F SPORT Line 
uitgerust met onder meer het exclusieve, merktypische radiatorrooster, 
F SPORT-velgen en sportieve accenten in het interieur. 

 18" lichtmetalen velgen, hyperchroomcoating, bandenmaat 235/45 R18
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Koplampen, triple-led met tweefasig Adaptive High-beam System
Bekleding in semi-anilineleder

12,3"-multimediascherm
Mark Levinson® PurePlay audiosysteem met 17 luidsprekers
Lexus Premium Navigation 

19" lichtmetalen velgen’, F SPORT-design, bandenmaat 235/40 R19
Merktypisch radiatorrooster met F-motief
Koplampen, triple-led met tweefasig Adaptive High-beam System 
12,3" multimediascherm

Mark Levinson® PurePlay audiosysteem met 17 luidsprekers 
Verwarmd stuurwiel
Head-Up Display
Elektrisch zonnescherm voor de achterruit

 19" lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 235/40 R19
Merktypisch radiatorrooster met F-motief
Koplampen, triple-led met tweefasig Adaptive High-beam System
Bekleding F SPORT ProLuxe-leder

8"-multimediascherm
Premium audiosysteem met tien luidsprekers
Lexus Premium Navigation 
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 KENMERKEN | KOETSWERK 

01.  17" LICHTMETALEN VELGEN 

 Het tweekleurige design combineert een gepolijste afwerking met een 
middelgrijze metaalcoating. De spaakoppervlakken lopen uit in de velg om 
de aerodynamische prestaties te verbeteren. 

02.  18" LICHTMETALEN VELGEN 

 Het tweekleurenschema combineert een gepolijste afwerking met een 
middelgrijze metaalcoating om een sportieve en luxueuze look te creëren. 

03.  18" LICHTMETALEN VELGEN 

 Geluiddempende velgen met hyperchroomcoating. De wielmaat wordt 
benadrukt door vijf dynamische ‘multi-spindle’-spaken. 

04.  ACHTERBUMPER 

 De achterbumperstrip van de ES 300h creëert een krachtige uitstraling. 

05.  SCHUIF- EN KANTELDAK 

 Een elektrisch bediend, glazen open dak met schuif- en kantelfunctie draagt 
bij tot het gevoel van vrijheid, ruimte en licht in het ES-interieur. 

06.  ACHTERSPOILER 

 Een specifieke achterspoiler benadrukt de aerodynamische prestaties van 
de nieuwe ES 300h. 

01
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07.  BI-LEDKOPLAMPEN 

 Deze koplampen gebruiken dezelfde lichtbron voor de groot- en dimlichten. 
Ze worden bovendien geleverd in combinatie met de typische L-vormige 
dagrijlichten van Lexus. 

08.  DRIEVOUDIGE LED-KOPLAMPEN 

 Deze koplampen bestaan uit drie ultrafijne led-lichtblokken die een uitzonderlijke 
lichtverspreiding bieden. Behalve sequentiële richtingaanwijzers omvatten ze 
ook lichten met diverse weermodi om ook in mistige omstandigheden een 
goed zicht te behouden. Nog een nieuw veiligheidssysteem dat in de ES wordt 
aangeboden, zijn de tweefasige adaptieve grootlichten (Adaptive High-beam 
System, AHS). Dit systeem schakelt de grootlichten niet alleen automatisch 
in en uit voor de bestuurder, maar kan dankzij zijn 24 individuele led-lampjes 
ook het lichtpatroon aanpassen voor een betere verlichting zonder daarbij 
de tegenliggers te verblinden. 

09.  BOCHTVERLICHTING 

 De led-bochtverlichting biedt extra verlichting in de zone vlakbij de auto 
wanneer de bestuurder links of rechts afslaat of een bocht neemt. 

10.  LED-ACHTERLICHTEN 

 Met behulp van de nieuwe led-technologie geven de achterlichten van de 
ES de auto een onmiddellijk herkenbare visuele signatuur met kristalachtige, 
lineaire verlichting. 

11.  COUPÉACHTIGE STIJL 

 Het design breekt tevens met het verleden door de aflopende daklijn die de 
lagere uitstraling en vloeiende stroomlijn van de auto benadrukt. 

12.  HANDENVRIJE ELEKTRISCHE KOFFERKLEP 

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

07 08
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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. 
Voor een naadloze interactie werden vaak gebruikte bedieningselementen 
zoals Drive Mode Select en Remote Touch samengebracht rond het stuur. 

02.  S-FLOW-AIRCONDITIONING/CLIMATE CONCIERGE 

 De S-Flow-airconditioning regelt het interieurklimaat in uw ES 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. Het systeem verspreidt 
ook lichtzurige nanoe®-deeltjes vanaf het centrale verluchtingsrooster aan 
de bestuurderszijde van het interieur, en helpt het interieur te vullen met frisse 
lucht. Die lichtzurige atmosfeer hydrateert uw huid en haar in alle zachtheid. 
Voor nog meer comfort detecteert een sensor de vochtigheidsgraad in het 
interieur, alsook de lucht- en voorruittemperatuur om te voorkomen dat de 
voorruit aandampt. 

03.  STUUR 

 Dit driespakige stuurwiel combineert echt leder met fijn generfd leder en ligt 
aangenaam en comfortabel in de hand. Het is verkrijgbaar met verwarming 
voor koude ochtenden, geïntegreerde schakelaars voor het audiosysteem, 
de telefoon, spraakbediening, een multi-informatiescherm, een dynamische, 
radargestuurde snelheidsregelaar en Lane Tracing Assist. 

04.  LEDEREN ZETELS 

 De ES-zetels in soepel leder of semi-anilineleder vormen een uitmuntend 
voorbeeld van het hoogste niveau van het Japanse Takumi-vakmanschap. 
Het leder is van een onberispelijke kwaliteit en het stikwerk is uitgevoerd met 
een verregaande precisie. Dat vertaalt zich in een uitzonderlijke schoonheid 
en een onovertroffen comfortniveau. 

05.  DE VOORZETELS INSTELLEN 

 De nieuwe ES biedt een ergonomische rijhouding die vermoeidheid tegengaat 
en een uitstekende ondersteuning biedt. Het 16-voudige verstelmechanisme 
biedt tal van verstelmogelijkheden om de rijhouding af te stemmen op een 
brede waaier van bestuurders (14-voudig voor de passagierszetel). Voor een 
schitterend comfort tijdens lange ritten is de Privilege Line uitgerust met een 
4-voudig verstelbare lendensteun (2-voudig op andere versies). 
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06.  VERWARMDE EN GEVENTILEERDE ZETELS 

 Zetelverwarming is verkrijgbaar voor de bestuurder en voorpassagier van 
de nieuwe ES. Op warme dagen helpt de ventilatie met koude lucht van 
de airconditioning om de inzittenden sneller af te koelen. Ook achterin is 
zetelverwarming verkrijgbaar. 

07.  BEDIENINGSPANEEL ACHTERIN 

 Op de centrale armsteun achterin bevindt zich een bedieningspaneel waarmee 
de inzittenden de airconditioning, het audiosysteem, de zetelverwarming en 
-positie achterin en de zonneschermen kunnen bedienen. 

08.  ZONNESCHERM ACHTERAAN 

 Om het comfort bij warm weer te verhogen, is er een elektrisch zonnescherm 
verkrijgbaar. Zo kunnen achterpassagiers de lichtinval door de achterruit, de 
zijruiten en de achterzijruitjes regelen. 
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01.  PREMIUM AUDIOSYSTEEM MET 10 LUIDSPREKERS 

 De ES is verkrijgbaar met een premium audiosysteem met tien luidsprekers 
dat de originele klank op getrouwe wijze reproduceert en tegelijk de hele 
livesfeer van de muziek behoudt. De digitale signaalverwerking van Pioneer 
wordt gebruikt om muziek in cd-kwaliteit te produceren op basis van 
gecomprimeerde mp3-bestanden. De luidsprekers aan de binnenkant van het 
instrumentenbord werden in een optimale hoek geplaatst om een dynamisch 
en rijk geluidsveld te krijgen. Zo leveren ze een efficiënte combinatie van 
directe klank en indirecte (door de autoruiten weerkaatste) klank. 

02.  MARK LEVINSON® PUREPLAY AUDIOSYSTEEM MET 17 
LUIDSPREKERS 

 Het baanbrekende PurePlay-systeem van Mark Levinson® debuteert in 
de nieuwe Lexus ES. Zijn designarchitectuur dompelt de bestuurder en 
zijn passagiers onder in de meest krachtige, nauwkeurige en pure audio-
ervaring ooit. PurePlay gebruikt diverse technologieën om de prestaties 
in de wagen naar een uitzonderlijk niveau te tillen: ‘precision staging, een 
luidsprekerdesign en -positionering van wereldniveau en een ongeëvenaarde 
afstelling en decompressietechnologie. In het totaal staan er doorheen het 
interieur zeven Unity™-luidsprekers op schouderhoogte, die de akoestiek 
verbeteren en een totale synergie creëren. Het systeem omvat ook twee 
ellipsvormige subwoofers in de voordeuren en de grootste subwoofer ooit 
(265 mm) onder de achterruit. 

03.  LED-DISPLAY / LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Het Lexus Premium Navigation-systeem wordt geleverd met een 
12,3"-breedbeeldscherm. Met levendige 3D-graphics en tal van kaartopties.
Het 8" grote led-display is standaard op de volgende niveaus: ES 300h met 
standaarduitrusting, Executive Line en F SPORT Line. 

04.  OPTITRON-INSTRUMENTEN 

 De ES 300h beschikt over Optitron-instrumenten met een centraal 7" tft 
lcd-scherm (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display). 

05.  HEAD-UP DISPLAY 

 Gegevens van de wagen worden in kleur rechtstreeks op de voorruit 
geprojecteerd. Met het Head-Up Display van 260 mm x 97,5 mm kunt u 
gegevens zoals navigatieaanwijzingen, instellingen van het audiosysteem en 
informatie van de veiligheidsvoorzieningen bekijken zonder uw blik van de 
weg af te wenden. 

06.  EMERGENCY RESPONSE SYSTEEM-ECALL 

 Voor uw veiligheid biedt eCall zowel manuele als automatische 
noodoproepfunctionaliteit. Na een botsing waarbij de airbags afgaan, 
worden de hulpdiensten automatisch gecontacteerd en ontvangen ze de 
exacte locatie en identificatie van het voertuig. U kan ook de hulpdiensten 
bereiken door op elk gewenst moment op de noodoproepknop te drukken. 

07.  DRAADLOZE LADER 

 Een draadloze lader in de consolebox maakt het mogelijk om een draagbaar 
toestel of smartphone op te laden door het toestel gewoon op het laadpad 
te leggen. Een laadkabel hebt u niet nodig. 
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01.  HOGE STIJFHEID / LICHT KOETSWERK 

 De ES kreeg een extreem stijf koetswerk om een bijzonder geraffineerd en 
stabiel rijgedrag te verzekeren. Het chassis wordt gebouwd met behulp van 
laserschroeflassen, een primeur voor Lexus in dit segment, en ook het gebruik 
van lijm nam toe. Samen met het doorgedreven gebruik van lichte materialen 
zoals aluminium heeft dit het gewicht gereduceerd om het brandstofverbruik 
te drukken. De ophangingsbeugel in het motorcompartiment en de V-vormige 
beugel voor de achterwielophanging verbinden het chassis bovendien met 
de ophanging, wat zowel het rijcomfort als het rijgedrag ten goede komt. 

02.  AERODYNAMICA / HYBRID ACOUSTICS™ 

 Elke ES heeft een uitmuntende akoestiek, met onder meer een nagenoeg 
vlakke bodemplaat, die niet alleen bijdraagt tot het lage brandstofverbruik 
maar ook windgeruis en turbulentie tegengaat. Om te voorkomen dat lawaai 
het ES-interieur binnendringt, werden er verscheidene maatregelen getroffen: 
de deuren werden extra afgedicht, openingen in het chassis en bovenaan de 
achterkant werden tot het minimum beperkt en de koetswerkafdichting en de 
paneeluitlijning werden geoptimaliseerd. Hoewel de ES 300h al bijzonder 
stil is, maakt de zelfopladende hybride gebruik van Hybrid Acoustics™ met 
een drielagige geluiddemping in het dashboard, waarbij de geluiddemping 
wordt gesandwicht tussen twee viltlagen. Daardoor is elke rit met de ES een 
unieke ervaring, zelfs bij hogere snelheden. 

03.  ACTIVE NOISE CONTROL 

 Active Noise Control onderdrukt bromgeluiden in het interieur, die afkomstig 
zijn van de motor. Daartoe produceren de luidsprekers golven die lawaai 
compenseren, waardoor er minder bromgeluiden te horen zijn in het interieur. 

04.  DRIVE MODE SELECT 

 De Drive Mode Select-schakelaar werd naast de overkapping van het 
dashboard geplaatst, zodat de bestuurder hem kan bedienen zonder al te 
veel zijn blik te verplaatsen of zijn rijhouding te veranderen. De modi Eco, 
Normal en Sport zijn standaard, behalve voor de ES 300h F SPORT Line / 
F SPORT Line Plus, die de keuze biedt tussen vijf modi: Eco, Normal, Custom, 
Sport S en Sport S+. 

05.  KLEPSCHOKDEMPER* 

 In zijn streven naar een raffinement van topniveau werd een klepschokdemper 
ontwikkeld voor de nieuwe ES 300h. Hij genereert dempingskracht bij lage 
snelheden en snelwegritten en levert een uitstekende stuurrespons en stabiliteit. 
Bovendien verzekert hij een superieur rijcomfort voor alle inzittenden. 

06.  ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING 

 In tegenstelling tot de klassieke systemen op de stuurkolom, werd de nieuwe 
elektrische stuurbekrachtiging op de stuurinrichting zelf geplaatst om een meer 
geraffineerde feedback over de weg te geven en een gevoel van eenheid te 
creëren met de auto. 
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 * Niet beschikbaar op de ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus. 
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 TECHNOLOGIE | LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + / NCAP 5-STERREN RATING 

 De nieuwe ES is standaard uitgerust met ons baanbrekende Lexus Safety 
System +. Dat omvat een botswaarschuwing (Pre-Collision System), voortaan 
met voetgangersdetectie in het donker en fietsersherkenning overdag. De 
ES 300h levert toonaangevende veiligheidsprestaties en heeft een maximale 
Euro NCAP-rating. 

02.  PRE-COLLISION SYSTEM 

 De nieuwste botswaarschuwing, die reeds in staat was om overdag tegenliggers 
en voetgangers te detecteren, kan bij de nieuwe ES nu ook voetgangers in 
het donker en fietsers overdag opsporen. Om dat mogelijk te maken, werden 
de gevoeligheid en het dynamische bereik van de camera verbeterd om 
ongevallen in het donker te voorkomen wanneer bijvoorbeeld een voetganger 
moeilijk te zien is door de lichten van een tegenligger. Bovendien werd het 
detectiegebied van de millimetergolfradar verbreed, zodat ook fietsers beter 
te detecteren zijn 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 

 Het systeem gebruikt de millimetergolfradar en camera om voorliggers 
te detecteren en regelt de snelheid bij om een veilige afstand te bewaren. 
Wanneer de voorligger stopt, zal het systeem ook de ES tot stilstand brengen. 
En wanneer de voorligger weer vertrekt, vertrekt ook de ES om de voorligger 
verder te volgen. Zo beperkt het systeem de werklast voor de bestuurder in 
druk fileverkeer bijvoorbeeld. 

04.  ROAD SIGN ASSIST 

 Het Road Sign Assist (RSA) van de nieuwe ES herkent verkeersborden en 
geeft de bestuurder daarover informatie via het multi-informatiescherm. Hij is 
gekoppeld aan de dynamische, radargestuurde snelheidsregelaar (DRCC), 
waardoor de snelheid snel kan worden aangepast aan de beperkingen 
gedetecteerd door de verkeersbordenherkenning. Een druk op de knop 
volstaat. 

05.  RIJSTROOKDETECTIE 

 Lane Tracing Assist helpt de bestuurder om zijn wagen in het midden van de 
rijstrook te houden. Het systeem kan ook bijstand leveren in scherpere bochten 
dan voorheen. Wanneer het systeem merkt dat de wagen gaat afwijken van 
zijn rijstrook, schakelt het over op de actieve modus om te voorkomen dat 
de auto de wegmarkeringen overschrijdt en om hem terug te leiden naar het 
midden van zijn rijstrook. 

06.  AIRBAGS 

 Om zijn veiligheidsprestaties nog te verbeteren, biedt de nieuwe ES standaard 
een complete bescherming met tien airbags. De auto is namelijk uitgerust 
met frontale passagierairbags en knieairbags, zijairbags voor en achter en 
gordijnairbags voor alle buitenplaatsen. 
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 Het Lexus Safety System + mag in geen geval aangewend worden 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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01.  TWEEFASIG ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM 

 Dit intelligente nieuwe systeem gebruikt tweefasige koplampen die een 
gedeeltelijke verlichting van boven- en onderkant mogelijk maken om zo de 
zichtbaarheid te verbeteren en verblinding van tegenliggers te voorkomen. 
Wanneer lichten van andere wagens worden gedetecteerd, worden er led-
lampjes in- of uitgeschakeld om de verspreiding van de grootlichtbundel 
aan te passen, zodat deze niet rechtstreeks op de voor- of tegenligger valt. 
Die benadering verzekert een uitstekende lichtbundelcontrole. Zo dimt het 
bijvoorbeeld de lichten rond een voorganger, terwijl straatnaamborden 
boven de auto wel zichtbaar blijven. De meervoudige led-lampjes (24 per 
kant) verzekeren een nog nauwkeurigere sturing van de gedimde en fel 
brandende lampjes. 

02.  TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM 

 Op basis van data ontvangen via een sensor in elke band toont het multi-
informatiescherm de bandenspanning en waarschuwt het de bestuurder als 
de spanning in een of meer banden afneemt. Het systeem beperkt het risico 
op een lekke band en optimaliseert tegelijk het verbruik en de levensduur 
van de banden. 

03.  PARKING SUPPORT ALERT 

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

04.  REAR CROSS TRAFFIC ALERT AND BRAKING 

 De functie Rear Cross Traffic Alert (detectie van dwarsverkeer achteraan) 
werkt wanneer de auto achteruitrijdt. Het detecteert obstakels rond de auto 
en voertuigen en voetgangers die achter de auto naderen. Wanneer nodig 
waarschuwt het systeem u met een geluidssignaal en verklikker in het centrale 
scherm en de betreffende buitenspiegel. Indien nodig kan het systeem ook de 
functies Drive Force Control en Brake Control activeren om een aanrijding 
te voorkomen. 

05.  BLIND SPOT MONITOR 

 Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende 
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels. 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. 

06.  LEXUS PARKING ASSIST / PANORAMIC VIEW MONITOR 

 De Lexus Parking Assist Monitor* helpt u bij het achteruit parkeren. Op 
het centrale scherm wordt er een videobeeld weergegeven van de ruimte 
waarin u achteruitrijdt, terwijl richtlijnen op het scherm u helpen bij het sturen. 
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 virtuele 3D-afbeelding van uw 
ES, met geleidingslijnen op het scherm om krappe manoeuvres in de stad 
te vereenvoudigen. 

 TECHNOLOGIE | RIJHULP & VEILIGHEID 
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 *  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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 F SPORT 

01.  19" LICHTMETALEN VELGEN 

 De ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus-modellen putten inspiratie 
uit de LC-sportcoupé en het LS-topmodel en wordt uitgerust met exclusieve 
19" lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken en een donkere metaalcoating. 

02.  F SPORT-STUURWIEL 

 Neem het stuurwiel met F SPORT-logo vast en u zult elke keer weer een 
bijzondere verbondenheid voelen met de auto. De vormgeving van de met 
geperforeerd leder afgewerkte F SPORT-schakelpook sluit aan bij het stuurwiel. 
Samen creëren ze een schitterende sfeer van sportiviteit. 

03.  F SPORT-INSTRUMENTEN 

 Dit 8" grote F SPORT-instrumentenbord maakt gebruik van innovatieve 
tft-technologie en heeft een design dat geïnspireerd is op dat van de 
iconische supersportwagen Lexus LFA. De toerentellernaald en digitale 
rijsnelheidsweergave zijn elementen die werden overgenomen uit het 
F-gamma van Lexus. 

04.  SIERINLEG IN F-ALUMINIUM 

 Met een look geïnspireerd op traditionele Japanse zwaarden geeft de ‘Hadori’-
interieurafwerking een driedimensionaal effect dat varieert naargelang de 
kijkhoek. 

05.  F SPORT-ZETELS 

 Geniet van nauw aansluitende, lederen F SPORT-zetels, die grote gelijkenissen 
vertonen met die van de sportcoupé LC. Alle stiknaden op de zetels, het 
stuurwiel, het instrumentenbord en de versnellingspook worden nauwlettend 
gecontroleerd door onze ‘Takumi’-meesters. 

06.  F SPORT-RADIATORROOSTER 

 Het exclusieve design van het F SPORT-radiatorrooster en de voorbumper 
onderscheiden de ES 300h F SPORT Line en F SPORT Line Plus van de 
andere uitvoeringen. Het design van het complexe radiatorroosterpatroon, 
dat is afgewerkt in Jet Black, vereiste meer dan zes maanden van intensieve 
computersimulaties. 
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 F SPORT 

09/10

09/10
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07.  F SPORT-DREMPELLIJSTEN & GEPERFOREERDE 
SPORTPEDALEN 

 Voor een duurzame bescherming werden de drempellijsten van de F SPORT 
afgewerkt met geborsteld aluminium en getooid met het Lexus-logo. 
Pedalen van geperforeerd aluminium verraden dat het design van de ES 300h 
F SPORT Line / F SPORT Line Plus zijn wortels in de autosport heeft. Ze 
bieden een uitstekende grip. 

08.  ES SPORT S+-MODUS 

 De Sport S+-modus, die wordt ingeschakeld met het Drive Mode Select-
systeem van de ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus, regelt de 
ophanging, de stuurinrichting en de gasrespons bij om sportievere prestaties 
neer te zetten. 

09.  ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION 

 Voor een nog dynamischer rijgedrag zullen klanten de F SPORT-modellen 
kunnen uitrusten met een adaptieve variabele ophanging zoals die van de 
LC-sportcoupé. Dat resulteert in verstelbare schokdempers rondom, met 
650 niveaus van dempingskracht voor een ultieme controle op elk wegdek. 

10.  PERFORMANCE-SCHOKDEMPERS 

 De ES 300h F SPORT Line en F SPORT Line Plus hebben recht op 
prestatiegerichte schokdempers voor- en achteraan om de stijfheid van 
het chassis te verhogen. Zo kunnen de eigenlijke ophangingsonderdelen 
niet worden beïnvloed door flexiebewegingen of trillingen van het chassis 
en wordt het interieur eveneens gevrijwaard van deze trillingen. 



ES44

01.  VERLICHTE INSTAPLIJSTEN 

 De Lexus-instaplijsten accentueren het design en beschermen tegelijk de 
lak van de drempels. Een subtiel verlicht logo onderstreept hun afwerking 
in geborsteld aluminium. 

02.  BESCHERMPLAAT VOOR ACHTERBUMPER 

 Dit accessoire werd ontworpen om de lak van de achterbumper te beschermen 
tegen krassen tijdens het in- en uitladen van de koffer en houdt uw ES jarenlang 
in perfecte staat. 

03.  RUBBEREN VLOERMATTEN 

 Op maat gemaakte rubberen vloermatten helpen uw tapijt te beschermen 
tegen de slechtste omstandigheden die u of uw passagiers binnenbrengen 
in het interieur. 

04.  STOFFEN VLOERMATTEN 

 Luxueuze maar goed beschermende zwarte stoffen vloermatten. Deze matten 
van geluidsabsorberend acuvelour zijn perfect voorgevormd en de mat aan 
bestuurderszijde beschikt over veiligheidsbevestigingen zodat ze niet wegglijdt. 

05.  KOFFERBESCHERMER 

 Gemaakt van een stevige, soepele kunststof met antislipoppervlak en 
opstaande randen om het tapijt in de bagageruimte te beschermen tegen 
modder, vuil, zand en vocht. 

06.  KOFFERMAT 

 Deze robuuste, praktische en eenvoudig te reinigen koffermat is verkrijgbaar 
in diverse soorten om de look en bescherming van de koffer te optimaliseren. 

07.  VERTICAAL BAGAGENET 

 Sterk geweven zwart nylonnet met twee opbergvakken om kleine voorwerpen 
veilig vast te zetten in de koffer. Het net kan worden bevestigd op de voorziene 
zij- en vloerhaken. 

 ACCESSOIRES 
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08.  WINDSCHERMEN 

 Aerodynamisch gevormd om perfect aan te sluiten op de stroomlijn van 
de auto. Wanneer u met de ruiten open rijdt, helpen de windafleiders van 
Lexus het interieurcomfort te verhogen door windgeruis en turbulenties in 
het interieur terug te dringen. 

09.  HOTSPOT 

 Biedt een gelijktijdige mobiele connectiviteit voor maximaal tien wifi-toestellen. 
Het systeem wordt veilig en zonder loshangende kabels of draden in uw 
wagen geïnstalleerd en rechtstreeks verbonden met de batterij-installatie, 
zodat het continu van stroom wordt voorzien. 

10.  ZILVERKLEURIGE 17" LICHTMETALEN VELGEN 

 Het exclusieve tienspakige design van de 17" lichtmetalen velgen vult het 
dynamische design van de Lexus ES perfect aan. 

 ACCESSOIRES 
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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 lakkenpalet van Lexus telt in totaal zo’n 30 verschillende kleuren, 
waaronder metaalkleuren als Satin Silver en Sonic Titanium.

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 er een kleur werd gekozen, blijft er nog heel wat werk over. In 
verscheidene fasen van de ontwikkeling moet 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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 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 voor de ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus.
2 Niet verkrijgbaar op ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus.
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 

 1 De bekleding ProLuxe-leder is standaard op de ES 300h met standaarduitrusting.
2 De lederen bekleding is standaard op de Executive Line.
3 Semi-anilineleder is standaard op de Privilege Line.
4 De F SPORT ProLuxe-lederen zetelbekleding is een unieke designstandaard voor de F SPORT Line / F SPORT Line Plus.
5 De generfde zwarte inleg (Black Grain) is standaard op de ES 300h met standaarduitrusting. Bamboo, Brown Shimamoku of Grey Shimamoku zijn standaard op de Executive Line en Privilege Line. Bamboo is enkel mogelijk in combinatie 
met Topaz Brown.
6 F Aluminium is standaard op de F SPORT Line / F SPORT Line Plus.

Op de volgende 3 pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. De erkende Lexus-dealer in uw buurt zal u graag bijkomende informatie geven. 

 PROLUXE-LEDER1 

 Sandstone 

 Flare Red 

 Black 

 Brown Shimamoku 

 Topaz Brown 

 Grey Shimamoku  Black Grain 

 F SPORT-INLEGWERK6 

 F Aluminium 

 INLEGWERK5 

 Bamboo 

 ZACHT LEDER2 

 Sandstone 

 F SPORT PROLUXE-LEDER4 

 Black 

 Black 

 Black 

 Topaz Brown 

 Topaz Brown 

 Rich Cream 

 Rich Cream 

 Rich Cream 

 SEMI-ANILINELEDER3 

 Sandstone 
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01  ProLuxe-leder in Black, inleg 
Black Grain (ES 300h met 
standaarduitrusting)

02 ProLuxe-leder in Topaz Brown, 
inleg Black Grain (ES 300h met 
standaarduitrusting)

03 ProLuxe-leder in Sandstone, 
inleg Black Grain (ES 300h met 
standaarduitrusting)
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04 Zacht leder in Rich Cream, inleg 
Brown Shimamoku (Executive Line)

05 Zacht leder in Black, inleg Grey 
Shimamoku (Executive Line)

06 Semi-anilineleder in Sandstone, inleg 
Grey Shimamoku (Privilege Line)

04

05

06



ES 51

 KLEUREN  |  INTERIEUR 

07 Semi-anilineleder in Topaz Brown, 
inleg Brown Shimamoku (Privilege)

08 F SPORT ProLuxe-leder in Black, 
inleg F Aluminium (F SPORT Line / 
F SPORT Line Plus)

09 F SPORT ProLuxe-leder in Flare 
Red, inleg F Aluminium (F SPORT 
Line / F SPORT Line Plus) 

07
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09
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

EXTERIEUR ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

Metaalkleur o o o o o
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar, 
zelfdimmend v - - - -

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar, automatisch 
inklapbaar, met tiltfunctie bij het achteruitrijden, zelfdimmend, met 
geheugen

- v v v v

Kenmerkend radiatorrooster met F-gaaswerk - - v v -
F SPORT-logo's, voorste spatborden - - v v -
Koplampen met automatische hoogteregeling v v v v v
Koplampsproeiers v v v v v
Bochtverlichting v v v v v
Dagrijlichten, led v v v v v
Koplampen, bi-led v v - - -
Led-koplampen, drievoudig - - v v v
Sequentiële richtingaanwijzers - - v v v
Led-achterlichten v v v v v
Ruitenwissers met regensensor - v v v v
Verlichting met diverse weermodi v v v v v
Zijruiten van geluiddempend glas vooraan v v v v v
Donker getint glas v v v v v
Aerodynamische kofferklepspoiler v v v v v

VELGEN

17" lichtmetalen velgen, gepolijste afwerking, bandenmaat 215/55 R17 v - - - -
18" lichtmetalen velgen, gepolijste afwerking, bandenmaat 235/45 R18 - v - - -
19" lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 235/40 R19 - - v v -
18" lichtmetalen velgen, hyperchroomcoating, bandenmaat 235/45 R18 - - - - v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

Automatic High Beam (AHB) v v - - -
Tweefasig Adaptive High-beam System (AHS) - - v v v
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), alle snelheden v v v v v
Lane Tracing Assist (LTA) v v v v v
Pre-Collision System (PCS), incl. voetgangerdetectie vooraan ‘s nachts 
en overdag / fietsendetectie vooraan overdag v v v v v

Road Sign Assist (RSA) v v v v v
Intelligente parkeersensoren (ICS), voor- en achteraan v v v v v
Blind Spot Monitor (BSM) - v - - v
Rear Cross Traffic Alert and Braking (RCTAB) - v - - v
Sportophanging - - v v -
Adaptive Variable Suspension (AVS) - - v v -
Performance dampers, voor- en achteraan - - v v v
Drive Mode Select, Eco / Normal / Sport v v - - v
Drive Mode Select, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+ - - v v -
Elektronische parkeerrem (EPB) met 'auto hold'-functie v v v v v
Electric Power Steering (EPS) v v v v v
Electronically Controlled Braking-Regeneration (ECB-R) v v v v v
Zuiver elektrische EV-modus (Electric Vehicle) v v v v v
Hill-start Assist Control (HAC) v v v v v
Tyre Pressure Warning System (TPWS) met automatische lokalisering v v v v v
Vehicle Stability Control (VSC) v v v v v

PASSIEVE VEILIGHEID

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier v v v v v
Airbags (10), bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie / 
gordijnen over de volledige lengte / lateraal achteraan v v v v v

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

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem – startonderbreker / intrusiesensor / sirene v v v v v
Automatische deurvergrendeling v v v v v
Dubbele deurvergrendeling v v v v v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

7" Optitron TFT LCD combimeter v v v v v
Premium audiosysteem met 10 luidsprekers v v v - -
Mark Levinson® PurePlay met 17 luidsprekers - - - v v
DAB v v v v v
Haaienvinantenne v v v v v
8" centraal Lexus Media Display v v v - -
12,3" centraal Lexus Media Display - - - v v
Touchpad-bediening voor multimediascherm v v v v v
Achteruitrijcamera v v v v v
Digitale snelheidsmeter v v v v v
Emergency Response System (eCall) v v v v v
Head-Up Display (HUD) - - - v v
In het dashboard geïntegreerde enkele dvd-speler - - - v v
Lexus Premium Navigation o v v v v
Spraakbediening v v v v v
Panoramic View Monitor (PVM) met voetgangerdetectie achteraan - v - - v
Bedieningstoetsen op het stuurwiel, audio / scherm / telefoon / 
spraakbediening / DRCC / LTA v v v v v

Draadloze lader voor smartphone - v v v v
2 USB-poorten vooraan en 2 achteraan v v v v v
Lexus Link Connected Services v v v v v
Smartphone integratie (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

Driespakig, lederen stuurwiel met schakelpeddels v - - - -
Driespakig stuurwiel in leder en hout met schakelhendels - v - - v
Driespakig, geperforeerd lederen stuurwiel met schakelpeddels - - v v -
Elektrisch verstelbaar multifunctiestuurwiel v v v v v
Verwarmd stuurwiel - - - v v
Card key - - - - v
‘Easy entry and exit’-functie, stuur met automatische wegschuif-/
terugkeerfunctie v - - - -

‘Easy entry and exit’-functie, bestuurderszetel / stuur met wegschuif-/
terugkeerfunctie - v v v v

Climate concierge v v v v v
Elektronische klimaatregeling met vochtigheidssensor v v v v v
Elektronische airconditioning met nanoe®-technologie v v v v v
Elektronische airconditioning met twee zones en automatische 
recirculatiefunctie v v v v -

Elektronische airconditioning met drie zones en automatische 
recirculatiefunctie - - - - v

Lendensteun van voorzetels, tweevoudig elektrisch verstelbaar v - v v -
Lendensteun van voorzetels, viervoudig elektrisch verstelbaar - - - - v
Lendensteun van voorzetels, viervoudig (bestuurder) / tweevoudig 
(passagier) elektrisch verstelbaar - v - - -

Voorzetels, met verstelbare kussenlengte (bestuurder) - v - - -
Voorzetels, met verstelbare kussenlengte (bestuurder) en 
schouderschakelaar voor verstelling passagierszetel - - - - v

Elektrisch verstelbare voorzetels v - - - -
Elektrisch verstelbare voorzetels met geheugen (bestuurder en 
passagier) - - - - v

Voorzetels, elektrisch verstelbaar met geheugen (bestuurder) - v v v -
Voorzetels met F SPORT-design - - v v -
Elektrisch bediend glazen dak met schuif-/kantelfunctie v v v v v
Verwarmde voorzetels v v v v v
Verwarmde achterzetels en elektrische verstelling van de rugleuning - - - - v
Rugleuning achterzetel met skiluik v v v v v
Centrale armsteun achteraan met bedieningspaneel - - - - v
Zetelverstelling passagier vooraan bedienbaar door bestuurder / 
achterpassagiers - - - - v

Sierinleg, Black Grain v - - - -
Sierinleg (dashboard, deuren, stuurwiel), keuze uit diverse houtsoorten - v - - v
Sierinleg (centraal consolevak), keuze uit diverse houtsoorten - - - - v
Sierinleg, F aluminium (Hadori) - - v v -
Sfeerverlichting interieur - v - - v
Sportpedalen van gepolijst aluminium - - v v -
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel v v v v v
Drempelplaatjes, roestvrij staal met LEXUS-opschrift - v v v v
Drempelplaatjes, roestvrij staal met LEXUS-opschrift, voordeuren v - - - -
Intelligente sleutel (Smart Key) v v v v v
Zonnescherm, achterruit, elektrisch - v - v v
Zonnescherm, ruiten van achterdeuren, manueel - - - - v
Kofferdeksel, elektrisch bediend met handenvrije openingsfunctie 
(voetsensor) - - v v v

Bandenherstelkit v v v v v
Zetelbekleding, ProLuxe-leder v - - - -
Zetelbekleding, leder - v - - -
Zetelbekleding, F SPORT ProLuxe-leder - - v v -
Zetelbekleding, semi-anilineleder - - - - v
Geventileerde voorzetels - v - - v
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 TECHNISCHE GEGEVENS 

 1 Het bagagevolume wordt berekend volgens de VDA-methode.

*  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een representatief productiemodel, in overeenstemming met de vereisten van de nieuwe Europese WLTP-Richtlijn EC 2017/1151 en de
toepasselijke amendementen. Voor elke individuele voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO2-waarden worden berekend op basis van de bestelde optionele uitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot van uw voertuig kunnen verschillen van de gemeten of berekende waarden, aangezien de rijstijl en diverse andere factoren (staat van de weg, verkeersdrukte, staat van de auto, bandenspanning, gemonteerde uitrusting, belading,
aantal passagiers, enz.) een invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen. Voor meer informatie over de nieuwe WLTP-testmethode, ga naar www.lexus.eu/wltp#nedc.

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

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 Synchrome wisselstroomotor met permanente magneteen
Max. vermogen (DIN-pk) 120
Max. vermogen (kW) 88
Max. koppel (Nm) 202

TRANSMISSIE

Type E-CVT (elektronische continu variabele transmissie)
Aandrijving Voorwielaandrijving

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

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

PRESTATIES

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

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)

Gecombineerd 5,2 - 5,6

CO2-UITSTOOT* (g/km)

Gecombineerd 119 - 128

EMISSIENORMEN

Euroklasse EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

GEWICHTEN (kg)

Maximaal toegelaten massa 2150
Totale onbeladen massa (min. - max.) 1680 - 1740

VOLUMES (l)

Koffervolume1 454
Inhoud brandstoftank 50
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 TECHNISCHE GEGEVENS 
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 1 Het vermelde cijfer geldt voor de ES-modellen met 18" of 19" lichtmetalen velgen. Voor modellen met 17"-velgen is het cijfer 1.600.
2 Het vermelde cijfer geldt voor de ES-modellen met 18" of 19" lichtmetalen velgen. Voor modellen met 17"-velgen is het cijfer 1610.

Opmerking: de afgebeelde/vermelde afmetingen zijn in millimeter. 
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 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. 

 DE LEXUS-ERVARING 
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 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 voor ‘gastvrijheid en hoffelijkheid’. 
Maar Omotenashi is 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 
ES, ontwerpen en maken. Dit is de belichaming 
van Omotenashi. 

 DE LEXUS-ERVARING 



 © 2019 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- uitstoot-waardes voldoen 
aan de WLTP-normen.

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
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 Meer informatie over de nieuwe ES 300h:

nl.lexus.be/ES

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


