LS 500h zelfopladende hybride

“Welkom bij de nieuwe LS, het vlaggenschip van het merk Lexus. Eerder
dan ons te laten beperken door de conventies die de luxewagens uit
het verleden bepaalden, hebben we gestreefd naar een auto met een
innovatieve en uiterst emotionele uitstraling. Met zijn komst zal hij zonder
twijfel nieuwe normen vestigen voor toekomstige luxewagens.”
HOOFDINGENIEUR LS
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EXPERIENCE AMAZING

De nieuwe LS 500h vindt de luxewagen opnieuw uit. Als vrucht van een
vijf jaar durend creatief ontwikkelingsproces koppelt hij de ruimte van een
vierdeursberline met lange wielbasis aan de onweerstaanbare look van een
lage auto met coupéprofiel. Binnenin ontdekt u een interieur zoals u nooit
eerder zag in een luxewagen, een toonbeeld van verfijnde Japanse esthetiek,
exquis vakmanschap en creatieve technologie. Waar u ook zit, u geniet steeds
van een superieur comfortniveau dankzij de veelvuldig elektrisch verstelbare
zetels met verwarming en ventilatie. Ook kunnen alle inzittenden genieten van
een massagefunctie en is er achteraan een relaxzetel die meer dan een meter
beenruimte biedt (naargelang de gekozen versie). Een record in deze klasse.
De dynamische uitstraling van de LS 500h vertaalt zich in adembenemende
prestaties. De lage rijhouding en bestuurdergerichte cockpit werden ontworpen
om rijden tot een uiterst meeslepende ervaring te maken. Dankzij zijn nieuwe
platform getuigt de wagen van een uitmuntende wendbaarheid, die wordt
gecombineerd met een superieur comfort en raffinement. En voor een nog
dynamischere luxe-ervaring kunt u opteren voor de nieuwe LS 500h F SPORT
Line met zijn exclusieve radiatorrooster met L-motief, zijn F SPORT-interieur
en zijn opvallende nieuwe velgen. Welke LS u ook kiest, als Lexus-eigenaar
kunt u steeds proeven van onze unieke Japanse gastvrijheid, ‘Omotenashi’.
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LS

03

DESIGN

PIONIERSGEEST – TIJD VOOR DE
VOLGENDE REVOLUTIE
Toen hoofdingenieur Koichi Suga werd gevraagd om
het designteam voor Lexus’ nieuwe vlaggenschip te
leiden, voelde hij 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.

eerste LS dat jaren geleden heeft gedaan.

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.

Piekerend over de omvang van zijn taak, vond Koichi
Suga troost in één ding: hij kreeg een zee van tijd en
kon beschikken over enorme designresources. 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 hij uit. “We bouwden uiteindelijk
zeven modellen in 3,5 jaar tijd. Ongelofelijk als In het begin vond hij het moeilijk om die ideeën op
Toch waren zijn gedachten eerder bij de toekomst je het doorsnee ontwikkelingsproces voor een papier te krijgen. “Toen ik de eerste lijnen zette op
dan bij het verleden. We wilden geen auto bouwen auto bekijkt.”
grote bladen, leken mijn handen voorgedefinieerde
volgens de aloude conventies die luxewagens in het
groeven te volgen, met vrij voorspelbare designs
verleden definieerden. Onze visie was om een frisse, Van bij het begin had de hoofdontwerper een als resultaat. Daarom gooide ik het over een andere
emotionele uitstraling te creëren die de wereldwijde duidelijk beeld in zijn hoofd: de nieuwe LS boeg. Ik begon te schetsen op kleinere stukjes
verwachtingen ver overtreft en die nieuwe normen moest een stijlvol, gestroomlijnd silhouet met papier om mijn bewegingen te beperken zodat de
vestigt voor toekomstige luxewagens, net zoals de een aflopende daklijn in coupéstijl krijgen. Hij lijnen niet automatisch uit mijn pen zouden vloeien.
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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.”
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 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 kenmerkende
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 nauwkeurigere en sportievere
radiatorrooster van de F SPORT nam
nog meer tijd in beslag.
Slopend werk. Maar toen we een
vlaggenschip begonnen te creëren
dat het merk symboliseert en
mensen meeneemt op een golf van
emoties, wisten we dat we onszelf
ver voorbij onze normale grenzen
zouden moeten pushen om onze
baanbrekende geest terug te claimen.
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OMOTENASHI

GEÏNSPIREERD DOOR
OMOTENASHI – DE ULTIEME
LUXE-ERVARING
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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 LS 500h hebben de ‘Omotenashi’-principes ons geïnspireerd om
de ultieme luxe-ervaring te creëren.
Nog voor u plaatsneemt aan het stuur, bereidt de LS 500h 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 om te
voorkomen dat u in plassen stapt. Om de instap te vergemakkelijken, tilt de
auto zichzelf drie centimeter omhoog op zijn luchtvering, wordt de hoogte
van de bestuurderszetel automatisch verlaagd en glijden de zijkussens opzij.

Zodra u neerzit, keren ze allemaal terug naar hun normale positie om u op
behaaglijke wijze op uw plaats te houden. En om de gordels gemakkelijker vast
te maken, komt de gesp automatisch omhoog tot ze uw vingertoppen ontmoet.
Nu wordt u zich bewust van het prachtige interieur rond u, elegant verlicht in
het donker, met alles wat u nodig hebt voor uw comfort en gebruiksgemak,
precies waar u het wenst, en dat tot in de kleinste details. Wanneer u achteruit
rijdt en er geen achterpassagiers zijn, gaan de achterzetels automatisch omlaag
om u een beter zicht te geven. Hebt u wel achterpassagiers, dan wordt elke
attentie doorgetrokken naar de achterste plaatsen. Als ze bijvoorbeeld naar
het entertainmentsysteem willen kijken, past de auto de positie van hun zetels
automatisch aan om ze de meest ontspannen rijhouding te geven terwijl het
scherm in de beste kijkhoek wordt gekanteld.
LS
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LUXE VOOR DE ACHTERPASSAGIERS
Reizen in een van de elektrisch verstelbare
achterzetels van de nieuwe LS 500h is een
bijzonder comfortabele ervaring. Nood om even
de benen te strekken? Kies dan de relaxpositie: 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.

TOONAANGEVENDE BEENRUIMTE
Wie achter de voorpassagier zit, geniet van een
meter beenruimte (1.022 millimeter om precies te
zijn). Geen enkele concurrent doet beter.

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
ACHTERZETEL MET
luchtstroom en de temperatuur om de bestuurder
MASSAGEFUNCTIE
Beide achterzetels in de LS 500h zijn verkrijgbaar de nodige verkoeling te bieden zonder daarbij te
met een erg gesofistikeerde massagefunctie om veel koele lucht aan passagierszijde af te geven.
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 ons 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.
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ENTERTAINMENT VOOR DE
ACHTERPASSAGIERS
De elektrische achterzetels van de LS 500h
bieden een schitterende omgeving om van het
ingebouwde entertainmentsysteem te genieten.
Het heldere 11,6"-scherm ondersteunt een
hogeresolutieweergave. Het werd geïntegreerd
in de rugleuning van de voorzetel en met een
druk op de knop kan de hoek ervan elektrisch
ingesteld worden. 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.

3D MARK LEVINSON®
Het 3D Mark Levinson ® QLI Reference
Surround-systeem maakt muziek beluisteren in
de 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.

01 Relaxzetel achteraan
02 Bedieningstoetsen voor
de talloze zetelfuncties
binnen handbereik
03 Entertainment voor de
achterpassagiers
04 Multifunctioneel
bedieningspaneel voor
de regeling van de
zetelfuncties
04
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MEESTERSCHAP

01

In de lift krijg ik een cursus in de oude origamikunst. Dat
komt ervan als je ‘papieren vliegtuigjes’ vermeldt aan een
origamimeester terwijl de verdiepingen voorbijglijden.
“Robotica, satelliettechnologie, medische toestellen,
energiebesparende architectuur, zelfs dingen zoals
mode en eigentijdse kookkunst,” legt Koichi Suga uit. “Al
deze sectoren gebruiken voor hun ontwerpen dezelfde
mathematische principes als wij bij het vouwen van
complexe vormen in papier. Er zijn heel wat parallellen
en overlappingen.

02

“Natuurlijk is origami zowel in Japan als in de rest van
de wereld nog steeds een kinderspelletje om zwanen
en kraanvogels te vouwen, maar de industriële en
technologische toepassingen zijn nagenoeg eindeloos.
Van microscopische robots tot enorme zonnepanelen in
de ruimte: origami is letterlijk overal,” vertelt hij. “Niet in
het minst bij auto’s,” voegt hij glimlachend toe.
Hoofdontwerper Koichi Suga leidt het team van
specialisten die met hun meesterschap hebben
bijgedragen tot de nieuwe Lexus LS. Hoewel ze normaal
in Kioto werken, zijn hun vaardigheden en reputatie van
die aard dat ze speciaal bij het project werden betrokken
om de principes van origami te integreren in de artistieke
ontwikkeling van de auto.
We hebben een ontmoeting in het hoofdkwartier van
Lexus, een imposant gebouw met vier verdiepingen in
04
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01 Intuïtieve touchpadbediening van het Lexus Premium Navigation-systeem
02 ‘Takumi’-vakmanschap – exquis stikwerk
03 Elegante, handgevouwen deurpanelen met inleg in Kiriko-glas
04 Gesofistikeerd design en geraffineerde uitvoering van de achterzetel

03

de Japanse prefectuur Aichi, waar
prototypes zoals dat voor de nieuwe
LS worden gecreëerd. Er hangt een
rustige maar onmiskenbare sfeer van
tevredenheid in de studio.
“Dit is een heel opwindend
project maar biedt ook heel wat
uitdagingen,” vertelt mijn gastheer
terwijl we langs intrigerende mockups en preproductiemodellen
wandelen. “Het doel bestond erin
om de delicate, complexe patronen
van origami te integreren in het
interieurdesign en het heeft heel wat
oefening gevraagd om tot een perfect
resultaat te komen.”
De origamimeesters moesten
papieren modellen aanleveren die
in het koetswerk van de auto konden
worden geïntegreerd, met name in
de deurbekleding en -panelen. Hij
schat dat ze ‘honderden, misschien
zelfs duizenden’ vormen hebben

gevouwen tot de ontwerpers iets Het glas lijkt van uitdrukking te
bruikbaars hadden.
veranderen naargelang de intensiteit
en de hoek van de lichtinval. Nooit
Het resultaat is een adembenemende, eerder heb ik zoiets moois gezien in
d r i e d i m e n s i o n a l e c o m b i n a t i e een auto. Hoort dergelijke verfijning
van patronen en texturen die de niet eerder thuis in de kunstwereld
deurbekleding letterlijk tot leven dan in de autowereld? “Het ziet er
brengt. Zoals alle kunstwerken die misschien delicaat of zelfs kwetsbaar
inspiratie putten uit origami, oogt uit, maar het werd verstevigd met de
de interieurbekleding eenvoudig meest geavanceerde technologieën,”
en discreet maar tegelijk ook aldus Koichi Suga.
geraffineerd. (Het Japanse woord
hiervoor is: ‘Shibumi’.)
Het Kiriko-glas – dat terugverwijst
naar het radiatorrooster van Lexus –
Het werd een fascinerend kunstwerk, is een absolute blikvanger die het
van de elegante, handgevouwen gevoel van luxe en raffinement nog
panelen die verwijzen naar het versterkt. Al even opvallend zijn de
opvallende Lexus ‘L’-motief tot kunstige houtafwerking op de sierlijst
het fantastische, glanzende stukje en de elegante magnesiumvinnen van
Kiriko-glas rond de handgreep. het dashboard, die inspiratie putten
Net als origami is Kiriko-glas een uit de snaren van een Japanse harp.
befaamde Japanse kunsttraditie (en De globale indruk is er inderdaad een
dito exportproduct). Het sluit dan van hoogstaande kunst.
ook naadloos aan bij dit toonbeeld
van Japans vakmanschap.

We houden halt bij de deur van een
bijgebouw naast de hoofdstudio.
Koichi Suga moet hierbinnen zijn. Ik
bedank mijn gastheer voor zijn tijd
en gulheid en we schudden elkaar de
hand. Terwijl hij de deur opent, vang ik
een glimp op van een houten mockup op ware grootte met daarrond een
half dozijn ontwerpers en kunstenaars,
die allemaal geconcentreerd kijken
naar een klein detail.
“Tijd om aan het werk te gaan,” grijnst
de hoofdontwerper.

LS
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MADE IN TAHARA
Dit is de Tahara-fabriek in Aichi, de
geboorteplaats van de nieuwste Lexus
LS en van de vier vorige generaties.
Onze gids is Kenji Suzuki, een
gepensioneerde ‘Takumi’-meester
die nog heeft meegewerkt aan de
allereerste LS uit 1989.

zichtbare oppervlaktefouten tot de
kleinste gereedschapsdefecten.

We betreden het lakatelier, waar
glimmend lakwerk nauwkeurig met de
hand wordt gepolijst om de perfecte
glans te krijgen. Dan verandert de
sfeer en neemt RGB-verlichting
Terwijl we kennismaken, wordt mijn het over om zeker te zijn dat het
aandacht getrokken door zijn handen. eindresultaat ‘perfect’ is. Dat woord
De handen van een kunstenaar. Tussen horen we hier vaak.
alle baanbrekende technologieën
die we in een van de meest De assemblageteams weerspiegelen
geautomatiseerde autofabrieken de harmonie tussen mens en machine.
van Japan zullen zien, zijn het Terwijl ultra-nauwkeurige lasers de
vooral de menselijke tools die zich fijnste toleranties verzekeren, kunnen
onderscheiden.
deze vakmensen het verschil tussen
naden van 1 of 2 millimeter voelen. Ze
Met een oppervlakte van 4 miljoen weten welke gevolgen een millimeter
vierkante meter is Tahara immens verschil kan hebben in termen
groot. Toch verwelkomt Suzuki ons van dashboardtrillingen. Intussen
alsof we een kunstenaarsatelier plaatsen hun collega’s met veel
binnenwandelen. Hij wil evenveel liefde de nauwkeurig geselecteerde
over zijn collega’s praten als over de lederen huiden en de houtinleg met
technologie rond hen.
visgraatmotief voor de deurpanelen
van de nieuwe LS.
Onderweg naar het lakatelier komen
we een zee van staalrollen tegen, die Plots valt het achtergrondritme dat
allemaal wachten om twee keer te ons doorheen onze rondleiding
worden gereinigd voor ze worden begeleidde weg en komen we in een
geperst tot de verleidelijke panelen totale stilte terecht. Maar hoewel het
die samen de LS vormen. Dat alles geluid weg is, is het werk dat niet. Ik
gebeurt onder het toeziende oog van kijk naar Suzuki en voel hoe hij zijn
de ‘Takumi’, die voortdurend op zoek tactiele vaardigheden omruilt voor
zijn naar imperfecties, van nauwelijks zijn auditieve kennis. Hier bevinden we

is ook wat onze gids uitstraalt. Ik wil
Suzuki vragen hoe lang hij al met
pensioen is want hij praat niet als
een gepensioneerde. Hij omarmt de
nieuwe LS met de intensiteit die hij
dertig jaar geleden wellicht ook al aan
Tot slot praten we nog even met de dag legde bij de eerste generatie
een van de LS-testrijders, die elke van het model.
geproduceerde wagen aan een
wegtest mogen onderwerpen. Hij
vindt het jammer dat hij ons niet
kan tonen dat hij bij een snelheid
van 100 km/u het stuur loslaat als
onderdeel van de test. Misschien een
andere keer.
ons in de stille ruimte, waar de ‘Takumi’
elke LS vakkundig inspecteren op een
soepele motorwerking met behulp
van hun uitermate geoefende oren
en ultragevoelige microfoons.

Het meest indrukwekkende facet
van Tahara is het huwelijk tussen
technologie en vakmanschap en dat

LS
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EEN COCKPIT WAAR BESTUURDERS
ZICH KUNNEN CONCENTREREN OP
HET RIJDEN

Aan het stuur van de nieuwe LS 500h ontdekt u al snel dat een luxueus vlaggenschip tegelijk een ‘driver’s car’ kan zijn. Neem plaats in de bestuurderszetel.
Hij is in 28 richtingen verstelbaar zodat iedereen de perfecte rij- en zithouding vindt. Die zithouding is laag en uitnodigend en geeft u een ideaal zicht op
de weg. Neem de behaaglijke cockpit in u op. Van afleiding is nagenoeg geen sprake zodat u zich volledig kunt toeleggen op het rijden. Zodra u vertrekt
en de alerte responsen en onmiddellijke feedback ervaart, dwingt het huzarenstukje van onze ontwerpers en ergonomie-experts respect af: ze creëerden
een omgeving waarin alle functies van de auto toegankelijk en bedienbaar zijn zonder dat u uw houding of gezichtsveld moet aanpassen. Moeiteloos
en intuïtief. Alle schakelaars voor de bediening van de wagen werden gegroepeerd rond het stuurwiel, zodat ze allemaal binnen handbereik staan. De
informatieschermen werden samengebracht op dezelfde hoogte zodat uw ogen ze onmiddellijk vinden. Intussen brengt het head-up display in hoge
resolutie alle essentiële informatie op veilige wijze onder uw aandacht. Schakelen gaat sportief dankzij de schakelhendels op het stuur. De wagen reageert
onmiddellijk dankzij het elektronische ‘shift by wire’-systeem dat een directe, digitale verbinding heeft met de transmissie.

HEAD-UP DISPLAY
Door een beroep te doen op technologieën
die oorspronkelijk werden ontwikkeld voor
gevechtsvliegtuigen, neemt het head-up
kleurendisplay 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 het grootste ter wereld en
creëert het een beeld dat zo helder en scherp is
dat het zelfs in het felste zonlicht perfect leesbaar is.
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12,3" MULTIMEDIASCHERM
Het 12,3" grote multimediascherm van de LS 500h
is perfect gepositioneerd om elke rit ontspannen te
laten verlopen en laat zich bedienen met gesproken
commando’s of via een intuïtief nieuw touchpad dat
werkt volgens de principes van een smartphone.
De ‘split-screen’-weergave stelt de inzittenden in
staat om aanwijzingen van onder meer het ‘Lexus
Premium Navigation’ te volgen en tegelijk de
klimaatregeling te bedienen of te genieten van
de ongeëvenaarde concertzaalklank van Mark
Levinsons® QLI Reference Surround-systeem met
23 luidsprekers.

ANALOGE KLOK
Het klokje belichaamt als geen ander de geest
van de 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’.

PRESTATIES

HET DOEL: DE BEST MOGELIJKE COMBINATIE
VAN WENDBAARHEID EN COMFORT

Toshio Asahi heeft de perfecte baan
voor een man die altijd al van auto’s heeft
gehouden. Hij was hoofdingenieur voor
het nieuwe vlaggenschip van Lexus, de
LS. Hij omschrijft zichzelf als iemand
die geen compromissen neemt en niet
ophoudt voor hij zijn doelstelling heeft
bereikt. Dat zijn nuttige karaktertrekken
als je een auto met de best mogelijke
combinatie van wendbaarheid en
comfort wilt bouwen.
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Vandaag wordt algemeen bevestigd dat
de originele Lexus LS 400 soepeler,
stiller en beter gebouwd was dan alle
auto’s die voor hem kwamen. Hoewel hij
in zijn tijd een ware revolutie betekende,
voldoet die combinatie van kenmerken
niet meer, zoals Toshio Asahi uitlegt:
“Het landschap van de luxewagens is de
voorbije jaren sterk geëvolueerd. Rustige
perfectie volstaat niet langer. Mensen
willen ook sensaties en emotie.”

Daarom vertrokken we voor de laatste
LS van een nieuw platform, dat ook de
adembenemende prestaties van de
nieuwe Lexus LC coupé ondersteunt.
De opmerkelijke stijfheid en het lage
zwaartepunt van de auto zijn ideaal
voor een ‘driver’s car’. Voeg daar nog
twee fabelachtige krachtbronnen en
bliksemsnelle schakelovergangen aan
toe, evenals een hypergeavanceerde
ophanging aangestuurd door de

PRESTATIES

nieuwste generatie van Lexus’ VDIMsysteem (Vehicle Dynamics Integrated
Management), en het is duidelijk dat de
LS alles in huis heeft om zelfs de meest
enthousiaste bestuurder te bekoren. En
zoals Toshio al snel aangeeft, draagt
de lage rijhouding in de LS echt bij tot
de rijsensaties.

Paradoxaal genoeg kunnen elementen
die goed zijn voor het rijplezier dus
ook goed zijn voor het comfort.
Een stijver onderstel absorbeert
namelijk meer oneffenheden in het
wegdek en dat vertaalt zich in een
beter bochtengedrag en een hoger
rijcomfort.

Toshio Asahi is ervan overtuigd dat
de creatie van de ultieme luxeberline
evenveel kunst als wetenschap vergt. Om
het perfecte evenwicht tussen spierkracht
en comfort te bereiken, moeten tal
van elementen perfect georkestreerd
worden en dus is het menselijke oordeel
uiteindelijk cruciaal. Het succes vereist
een exhaustieve test, maandenlange
tests op het circuit en op de weg en een
voortdurende bijregeling.

LS

19

VEILIGHEID

HET VEILIGHEIDSNET

Tokio is een van ‘s werelds meest uitdagende en
complexe steden om door te rijden: de Japanse
hoofdstad wordt zelfs genoemd als meest
veeleisende stedelijke omgeving voor autonome
rijhulpsystemen.

met baanbrekende technologieën die tot in de
puntjes werden ontwikkeld om vier van de meest
voorkomende ongevalstypes te vermijden: kopstaartaanrijdingen, afwijkingen van de rijstrook en
aanrijdingen met voetgangers.

We konden dan ook geen betere plaats bedenken
om de LS 500h te testen en uit te proberen:
zijn gamma detectie- en veiligheidssystemen
staat centraal in de missie van het merk om
verkeersongevallen naar de geschiedenisboeken
te verwijzen.

“Waar we nu zijn, zijn de belangrijkste gevaren het
afwijken naar een ander rijvak en het niet anticiperen
op het voorliggend verkeer dat vertraagt of stopt,”
legt Asahi uit. “Dus, als ik afwijk van mijn rijvak, zal
Lane Tracing Assist een waarschuwingsbuzzer
activeren en een korte, corrigerende stuurbeweging
geven indien nodig.”

Om voeling te krijgen met die automobiele
veiligheidsuitdaging, ben ik akkoord gegaan om
me te laten rondrijden in het spreekwoordelijke
oog van de storm. Met Lexus-hoofdingenieur
Toshio Asahi aan het stuur van de LS 500h rijden
we naar het beruchte Shibuya-kruispunt, een van
de drukste stedelijke kruispunten ter wereld.

Nu komen we in het moeilijkere stuk, niet ver van
het Shibuya-kruispunt. “Bij grote kruispunten is
er altijd meer gevaar. Daarom heeft de LS 500h
een sensor met een veel breder detectiebereik
dan de huidige, naar voren gerichte sensoren,”
vertelt hij me. “Automatische remmen en een
actieve stuurinrichting werken samen om
Terwijl we aanschuiven op de lanen met drie verkeersongevalen te voorkomen.”
rijstroken, zien we vanalles: roodrijders,
onoplettende voetgangers, rijstrookwisselaars, De auto beschikt ook over systemen zoals
bumperrijders, twijfelaars...
Road Sign Assist, dat verkeersborden en
kaartgegevens verzamelt voor de bestuurder,
Maar tot dusver gaat alles goed in onze cocon in één automatische grootlichten, een tweefasig adaptief
van de veiligste auto’s ooit gebouwd. De LS 500h grootlichtsysteem en Lexus CoDrive, dat de
is uitgerust met een complete veiligheidsuitrusting stuurcontrole behoudt door de intenties van de
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bestuurder te analyseren. Dat is bijzonder nuttig
in bochten en op snelwegen.
Nu wordt het echt gevaarlijk. Wanneer we het
Shibuya-kruispunt oprijden, springt het licht op
rood en staan we op de eerste rij om de chaos van
dichtbij te aanschouwen. Klaar, start! Honderden
voetgangers gaan het kruispunt op, ofwel via het
grote diagonale zebrapad ofwel via een van de
vier randzebrapaden. Velen van hen zijn aan het
telefoneren en lopen met hun blik naar de grond
gericht.
“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 in het head-up display en kan de
nodige acties treffen om een impact te vermijden.”
De laatste achterblijvers steken nog over terwijl wij
beginnen te rijden. Ergens achter ons weerklinkt
een claxon, gevolgd door een andere en nog een
andere. Er is iets gebeurd, maar het geluid verstomt
terwijl wij veilig weg accelereren van het kruispunt.

VEILIGHEID

LEXUS SAFETY SYSTEM + ADVANCED
De LS 500h wordt standaard
uitgerust met het Lexus Safety
System +, dat profiteert van onze
voorsprong in het onderzoek naar
het voorkomen van ongevallen. Het
veiligheidspakket bestaat uit het PreCollision System met voetgangers- en
fietsdetectie, Lane Tracing Assist om
u op koers te houden, het Automatic
High Beam-systeem voor een nog
beter zicht in het donker, het Road
Sign Assist en de Adaptive Cruise
Control die uw rijsnelheid regelt in
functie van een voorligger.
Voor een nog betere ondersteuning is
het Lexus Safety System + Advanced
ook verkrijgbaar, naargelang de
gekozen uitrustingsversie. Dat
omvat al het bovenstaande met
daarbovenop het Front Cross
Traffic Alert, Lexus CoDrive, het
‘Enhanced’ Pre-Collision-systeem
met voetgangerswaarschuwing en
actieve stuurassistent en het two-stage
Adaptive High-beam System.
LEXUS SAFETY SYSTEM + A
PRE-COLLISION SYSTEM
Het Pre-Collision System* van
het Lexus Safety System + A biedt
geavanceerde hulp tijdens het rijden.
Het helpt de bestuurder verschillende
soorten aanrijdingen te vermijden en
eventuele verwondingen en schade
bij een ongeval zoveel mogelijk te
beperken. Als de millimetergolfradar
en de stereovisiecamera een voertuig
of voetganger/fietser detecteren op
de weg voor de wagen en het risico
op een aanrijding als groot wordt
ingeschat, krijgt de bestuurder een
waarschuwing en verhoogt het
systeem de druk in het remsysteem
van de LS 500h. Als de bestuurder
dan niet remt, wordt automatisch de
Pre-Collision Brake ingeschakeld en
worden de veiligheidsgordels vooraan
strakker aangespannen. Als de wagen
tegen een vaste structuur zoals

vangrails of zelfs voetgangers in de
rijstrook zou kunnen botsen – en als
volgens het Pre-Collision System een
aanrijding moeilijk vermeden kan
worden door enkel te remmen – helpt
Active Steering Assist door bovenop
het remmen actief weg te sturen van
de hindernis of voetganger.

FRONT CROSS TRAFFIC
ALERT
Dit detectiesysteem voor
dwarsverkeer maakt kruispunten
veiliger door naderende voertuigen
te detecteren die mogelijk in de
dode hoeken rijden en door de
bestuurder te waarschuwen via het
head-up display en het 12,3" grote
multimediascherm.

*Het is mogelijk dat het Pre-Collision System in bepaalde gevallen niet werkt zoals bedoeld 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 + (A) 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.
Het Lexus Safety System + A is op bepaalde markten niet beschikbaar.
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KIES

In deze brochure nodigen we u uit om uw nieuwe LS 500h samen te stellen. De lage rijhouding en bestuurdergerichte cockpit van de LS 500h werden
Een waar genot... Dit vlaggenschip, dat zich aan de top van het Lexus-gamma ontworpen om rijden tot een uiterst meeslepende ervaring te maken.
positioneert, combineert de ruimte van een vierdeursberline met lange
wielbasis met het verleidelijke design van een lage auto met coupéprofiel.
Dankzij zijn nieuwe platform getuigt de wagen van een uitmuntende
wendbaarheid, die wordt gecombineerd met een superieur comfort en
Het interieur is een toonbeeld van verfijnde Japanse esthetiek, exquis raffinement. De LS 500h is uitgerust met onze nieuwe Multi Stage Hybridvakmanschap en creatieve technologie. Waar u ook zit, u geniet steeds van aandrijving, een baanbrekende technologie die de prestaties van het
een superieur comfort dankzij de veelvuldig elektrisch verstelbare zetels met hybridesysteem naar ongekende hoogten tilt.
verwarming, koeling en massagefunctie. Op de President Line beschikt u
bovendien standaard over een relaxzetel achteraan met beensteun en ruim Voor een nog dynamischere luxe-ervaring kunt u opteren voor de nieuwe
een meter beenruimte.
LS 500h F SPORT Line met zijn exclusieve radiatorrooster met L-motief,
zijn F SPORT-interieur en zijn opvallende nieuwe velgen.
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MODEL

LS 500h
De nieuwe LS 500h, die wordt aangedreven door de nieuwste generatie
van Lexus’ meerfasige hybridesysteem (Lexus Multi Stage Hybrid), 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
daarbij te raken aan de soepelheid en efficiëntie van de hybridewagens van
Lexus. De LS 500h is verkrijgbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving,
naargelang de gekozen versie.

Sonic Silver-koetswerk, 20" gesmede lichtmetalen velgen, aangedreven
door het Lexus Multi Stage Hybrid-systeem.
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MODEL

LEXUS MULTI STAGE HYBRID
De LS 500h beschikt over ‘s werelds eerste meerfasige
hybridesysteem (Multi Stage Hybrid System), dat het
vermogen van een 3,5-liter V6-motor op intelligente
wijze combineert met een geavanceerde elektromotor,
om het vermogen te versterken met een baanbrekend
schakelsysteem. Dat reageert veel directer op de input
van de bestuurder en garandeert een hoger niveau van
dynamische prestaties zonder daarbij te raken aan de
soepelheid en efficiëntie die de Lexus-hybrides typeren.

LITHIUM-IONBATTERIJ
De LS 500h gebruikt een compacte en lichte lithiumionbatterij. Deze is kleiner dan de klassieke nikkelmetaalhydridebatterijen 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 lithiumiontechnologie 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.

LS
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LEXUS ZELFOPLADENDE HYBRIDE

ERVAAR ‘LEXUS MULTI STAGE HYBRID’-AANDRIJVING

STARTEN, VERTREKKEN
Wanneer de wagen vertrekt, kan de elektromotor de LS 500h tot 140 km/u
(achterwielaandrijving) of 129 km/u (vierwielaandrijving) alleen aandrijven met
elektriciteit uit de hybridebatterij. Op dat ogenblik rijdt de wagen fluisterstil,
verbruikt hij geen benzine en produceert hij geen emissies.
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NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN
Bij snelheden van meer dan 140 km/u (achterwielaandrijving) of 129 km/u
(vierwielaandrijving) wordt de geavanceerde benzinemotor in alle stilte
ingeschakeld, maar krijgt hij nog steeds ondersteuning van de elektromotor
wanneer nodig. Door de nagenoeg perfecte verdeling van beide
energiebronnen garandeert de LS 500h een uitzonderlijk rijcomfort in
combinatie met lagere verbruiks- en emissiewaarden.

LEXUS ZELFOPLADENDE HYBRIDE

VOLGAS ACCELERATIES
Bij krachtige acceleraties springt de 179 pk sterke elektromotor de 3,5-liter
benzinemotor onmiddellijk bij. Dat zorgt voor een aanzienlijk koppel om
lineaire acceleraties te verzekeren wanneer u die nodig hebt.

VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN
Wanneer men vertraagt of stopt, wordt de benzinemotor uitgeschakeld en
worden de emissies geëlimineerd. Rem of haal uw voet van het gaspedaal
en het regeneratieve remsysteem recupereert de kinetische energie die in
andere auto’s verloren gaat. Het slaat de energie als elektriciteit op in de
hybridebatterij, en daarom is een zelfopladende hybride van Lexus altijd
vertrekkensklaar.

LS
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UITRUSTINGSNIVEAUS
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UITRUSTINGSNIVEAUS

LS 500h
Zoals u van een Lexus verwacht, heeft deze uitvoering al een rijke
standaarduitrusting:

20" gesmede lichtmetalen meerspaakvelgen
Kenmerkend radiatorrooster met gedetailleerd honingraatmotief
Adaptive Variable Suspension (AVS)
Lexus Safety System +

Soepele lederen bekleding
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers van Pioneer®
12,3"-multimediascherm met touchpadbediening
Lexus Premium Navigation

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

20" gesmede lichtmetalen velgen, F SPORT-design
Kenmerkend radiatorrooster met L-motief
Bumper voor- en achteraan, F SPORT-design
Lederen F SPORT-bekleding

Voorzetels met F SPORT-design
Sportpedalen van gepolijst aluminium
F SPORT-stuurwiel en -versnellingspook

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

Lexus Safety System + Advanced
Luchtvering
Bekleding in semi-anilineleder

Voorzetels met massagefunctie
3-spakig lederen stuurwiel met houtinleg

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

Bekleding in semi-anilineleder
Achterzetels met massagefunctie
Relaxzetel achteraan met beensteun (passagierszijde)

Mark Levinson® Reference Surround-audiosysteem met 23 luidsprekers
Entertainmentsysteem voor de achterpassagiers

LS
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KENMERKEN | KOETSWERK

01. 20" GESMEDE LICHTMETALEN VELGEN
Om de opvallende uitstraling van de wagen kracht bij te zetten, werden de
20"-velgen behandeld met een speciaal procedé om het oppervlak een
mooie afwerking te geven.
02. ELEKTRISCH BEDIEND SCHUIF- EN KANTELDAK
Een elektrisch bediend, schuif- en kanteldak draagt bij tot het gevoel van
vrijheid, ruimte en licht in de LS 500h.
03. HANDENVRIJE ELEKTRISCHE KOFFERKLEP
Om het in- en uitladen te vergemakkelijken, is de LS 500h 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.
01

04. KENMERKEND RADIATORROOSTER
De neus van Lexus’ nieuwe vlaggenschip onderscheidt zich door een gedurfde
uitvoering van het kenmerkende radiatorrooster met een gedetailleerd
honingraatradiatorrooster. Het opvallende design werd over een periode
van verscheidene maanden ontwikkeld door de Takumi-vakmeesters, die
tevens geavanceerde computermodellen gebruikten.
05. DRIEVOUDIGE LED-KOPLAMPEN
De elegante koplampen van de LS 500h bestaan uit drie ultrafijne
led-eenheden die een uitzonderlijke lichtverspreiding garanderen. De
koplampen omvatten ook sequentiële richtingaanwijzers. Ze zijn uitgerust
met weersonafhankelijke lampen om zelfs in mistige omstandigheden een
goed zicht te bewaren.
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06. LED-ACHTERLICHTBLOKKEN
De achterlichtblokken van de LS 500h doen eveneens een beroep op ledtechnologie. Ze geven de auto een onmiddellijk herkenbare lichtsignatuur
met kristalachtige verlichting.
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KENMERKEN | INTERIEUR

01. BESTUURDERGERICHTE COCKPIT
Om de oogbewegingen en mogelijke afleiding te beperken, worden
alle instrumenten en schermen dicht bij uw gezichtsveld gepositioneerd.
Vaak gebruikte bedieningselementen zoals Drive Mode Select, werden
samengebracht rond het stuur. Onze ontwerpers hebben ook grondig
nagedacht over de volgorde waarin de bedieningselementen doorgaans
worden gebruikt, zodat u de auto naadloos kunt bedienen, zonder overbodige
bewegingen.

01

03

02

02. S-FLOW-AIRCONDITIONING / CLIMATE CONCIERGE
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. De geïntegreerde schakelaars bedienen het audiosysteem, de
telefoon, het multifunctionele informatiescherm, de adaptieve cruise control
en de systeme Lane Tracing Assist.
Dit stuurwiel combineert handgestikt leder met een mooie inleg van fijn
generfd hout. Het verwent uw vingers met het gevoel van echt leder en uw
ogen met de elegantie van het design.
04. LEDEREN ZETELS
De lederen zetels van de LS 500h 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. Klanten krijgen de keuze tussen drie lederniveaus: soepel 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 een uitzonderlijke schoonheid
en een onovertroffen comfortniveau.

04

05

06

32

LS

05. HANDGEVOUWEN DEURPANELEN
Exclusief voor de LS 500h 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. HOOGWAARDIGE TOEGANG
De LS 500h is verkrijgbaar met een systeem dat de bestuurderszetel
automatisch omhoog brengt, om de 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.

KENMERKEN | INTERIEUR

07. 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.
08. 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.
09. VERWARMBARE EN GEVENTILEERDE ZETELS
Voor de bestuurder en passagiers zijn verwarmbare en geventileerde
comfortzetels verkrijgbaar. Zij dragen bij tot het gevoel van luxe, met name
in extreme weersomstandigheden.
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10. VERSTELBARE ACHTERZETEL / BEENSTEUN
Achter de voorste passagierszetel kan een elektrisch verstelbare relaxzetel met
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.
11. 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.
12. MULTIFUNCTIONEEL BEDIENINGSPANEEL ACHTERAAN
Met de airconditioning met vier zones stelt dit aanraakscherm de passagiers
in staat om hun eigen klimaatzone achterin in te stellen, het audiosysteem bij
te regelen en het zonnescherm achteraan te bedienen.
13. ZONNESCHERMEN ACHTERAAN
Om het comfort bij warm weer te verhogen, is er een elektrisch zonnescherm
verkrijgbaar. Dat schermt de hele achterste zone af tegen zonlicht. Zo
kunnen de achterpassagiers de lichtinval door de achterruit, de zijruiten en
de achterzijruitjes regelen.
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13
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TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE

01. OPTITRON-INSTRUMENTEN
De cockpit van de 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. LEXUS PREMIUM NAVIGATION MET 12,3"-SCHERM
Het Lexus Premium Navigation-systeem wordt geleverd met een
12,3"-breedbeeldscherm. Naast levendige 3D-graphics en verschillende
kaartweergaven, biedt het systeem ook de mogelijkheid om na het parkeren
een QR-code aan te maken waarmee u het laatste deel van uw route op uw
smartphone kunt volgen.
01

02

03. TOUCHPAD
Het 12,3"-scherm wordt bediend met een touchpad of spraakherkenning. De
touchpadinterface werd ontworpen om u hetzelfde intuïtieve gevoel als een
smartphone te bieden, met bedieningsacties zoals dubbeltikken en vegen.
04. HEAD-UP DISPLAY
De voertuiggegevens worden rechtstreeks in kleur op de voorruit
geprojecteerd. Het head-up display, dat in de LS 500h bijzonder breed
is voor een uitzonderlijke leesbaarheid, biedt u de mogelijkheid om
navigatiecommando’s, audio-instellingen of veiligheidssystemen te beheren
zonder dat u uw blik van de weg moet afwenden.

03

04

05. PREMIUM AUDIOSYSTEEM MET 12 LUIDSPREKERS VAN
PIONEER®
Voor een uiterst zuivere klank is de LS 500h standaard uitgerust met een
premium audiosysteem met 12 luidsprekers (met subwoofer) van Pioneer®. Dat
systeem is voorzien van een AM/FM RDS-tuner, een cd-speler en Bluetooth®.
06. MARK LEVINSON® REFERENCE SURROUND
Het Mark Levinson® Reference Surround-systeem 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. ENTERTAINMENT VOOR DE ACHTERPASSAGIERS
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. Afspelen kan vanaf Blu-raydisks en SD-kaarten, alsook via wifi. Voorts is de armsteun voorzien van een
aansluiting voor een hoofdtelefoon en een HDMI-poort.

05

08. PARKING SUPPORT BRAKE
De Parking Support Brake helpt om lichte aanrijdingen en schade bij langzame
manoeuvres tegen te gaan. 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 aandrijfkracht leveren en de remmen activeren.
06

07
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TECHNOLOGIE | VEILIGHEID

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Het baanbrekende Lexus Safety System +-systeem is standaard op de nieuwe
LS 500h en omvat:
- Pre-Collision System met voetgangers- en fietsdetectie
- Dynamic Radar Cruise Control
- Road Sign Assist
- Lane Tracing Assist
- Automatische grootlichten
02. LEXUS SAFETY SYSTEM + ADVANCED
Voor een nog betere bescherming biedt Lexus Safety System + A bijkomende
voorzieningen die nog verder gaan dan het Lexus Safety System +-systeem:
- Pre-Collision-systeem met voetgangerswaarschuwing
- Pre-Collision-systeem met actieve stuurassistent
- Front Cross Traffic Alert
- Two-stage Adaptive High-beam System

01

03. ‘PRE-COLLISION’-SYSTEEM MET ACTIEVE
STUURASSISTENT
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 niet alleen met een waarschuwing en door de remmen in te
schakelen, maar helpt het ook met behulp van de actieve stuurassistent een
aanrijding te voorkomen of de schade te beperken.
04. TOT 12 AIRBAGS
De LS 500h is uitgerust met tien airbags (maximaal twaalf wanneer achteraan
de elektrische achterzetel aanwezig is). Bij aanrijdingen wordt in het midden
van de airbag een uitsparing gevormd om kwetsbare lichaamsdelen zoals
de neus en mond zachter op te vangen. De elektrische achterzetel omvat
bovendien een kussenairbag.

02

03

* Het is mogelijk dat het Pre-Collision System in bepaalde gevallen niet werkt zoals bedoeld 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 het Lexus Safety System + Advanced 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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TECHNOLOGIE | RIJHULP & VEILIGHEID

01. ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR
Om rijden meer ontspannend te maken, handhaaft de Adaptive Cruise Control
een vooraf ingestelde afstand tussen de LS 500h en zijn voorligger, zelfs
wanneer die versnelt of vertraagt. Met de schakelaars op het stuurwiel kunt
u het systeem bedienen zonder dat u uw handen van het stuur hoeft te halen.
02. VERKEERSBORDENDETECTIE
Het Road Sign Assist-systeem (RSA) van de nieuwe LS 500h herkent
verkeersborden met behulp van de camera achter de voorruit, en geeft de
bestuurder daarover informatie via het multi-informatiescherm. Het RSA
herkent borden die in overeenstemming zijn met het Verdrag van Wenen
(ook borden met verlichting en knipperende borden).

01

03. LANE TRACING ASSIST
Lane Tracing Assist (LTA) controleert de positie van de wagen in de rijstrook
aan de hand van een camera achter de voorruit. Als u van uw rijstrook begint
af te wijken, waarschuwt het LTA u met een geluidssignaal en grijpt het in met
een lichte stuurcorrectie. Bovendien, wanneer u rijdt op autosnelwegen, zal
Lane Tracing Assist sturen om ondersteuning te bieden bij het behouden van
de rijstrook wanneer de Dynamic Radar Cruise Control van de LS 500h
in werking is.

02

04

03

04. AUTOMATISCHE GROOTLICHTEN
ADAPTIEVE GROOTLICHTEN
Automatic High Beam gebruikt dezelfde vooraan geïnstalleerde camera
als Lane Departure Alert en schakelt ‘s nachts automatisch om van de
grootlichten naar de dimlichten wanneer het tegenliggers detecteert. Zo is
de kans kleiner dat u per ongeluk andere bestuurders verblindt, en kunt u
zich volledig concentreren op de weg.
Naar gelang de gekozen versie, Two-stage Adaptive High Beam System maakt
nachtelijke ritten minder vermoeiend door de grootlichten automatisch aan
te sturen. Het systeem detecteert de lichten van andere voertuigen met
behulp van de camera bovenaan de wagen aan de voorkant en optimaliseert
automatisch de lichtbundel zodat de grootlichten andere bestuurders niet
verblinden. Het tweefasige systeem dat voor de LS 500h werd ontwikkeld,
stuurt het licht op een uiterst nauwkeurige manier aan. Het maakt het mogelijk
vaker met de grootlichten aan te rijden zonder dat voorliggers of tegenliggers
verblind worden, en verhoogt dus de zichtbaarheid en veiligheid ‘s nachts.
05. BANDENSPANNINGSCONTROLE
Het multi-informatiescherm meet de bandenspanning via een sensor in elke
band en waarschuwt 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.

05

06

36

LS

06. FRONT CROSS TRAFFIC ALERT
Het detectiesysteem voor dwarsverkeer vooraan maakt kruispunten veiliger
door naderende voertuigen te detecteren die mogelijk in de dode hoeken
rijden en door de bestuurder te waarschuwen via het head-up display en
het 12,3"-scherm.

TECHNOLOGIE | RIJHULP & VEILIGHEID

07. 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.
08. REAR CROSS TRAFFIC ALERT AND BREAKING
Rear Cross Traffic Alert is een systeem dat waarschuwt voor voertuigen
die achteraan naderen. 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.

07/08

09. DODEHOEKMONITOR
Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels. Als de bestuurder
de richtingaanwijzer inschakelt om van rijstrook te veranderen en er een
voertuig in de dode hoek komt, verschijnt een waarschuwing in de betreffende
buitenspiegel.
10. PARKEERCAMERA / PANORAMIC VIEW MONITOR
De parkeercamera helpt u bij het achteruit parkeren. Op het scherm wordt
er een videobeeld weergegeven van de ruimte waarin u achteruitrijdt, terwijl
richtlijnen op het scherm u helpen bij het sturen.
Vier camera’s maken manoeuvreren in krappe ruimtes gemakkelijker dankzij
een zicht van nagenoeg 360° rond de wagen. Panoramic View Monitor
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 première
voor Lexus – voorkomt dat de bestuurder de stoeprand oprijdt wanneer hij
links of rechts afslaat.

09

10

*De positie en afstand van personen en hindernissen die op de monitor verschijnen, zijn in werkelijkheid anders. 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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TECHNOLOGIE | RIJGEDRAG

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.
02. AERODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN
Ook beschikt de LS 500h over een uitstekende stroomlijn die niet alleen
bijdraagt tot het lage verbruik, maar ook de windgeluiden en turbulentie
vermindert. Een rit in de LS 500h is bijgevolg steeds een verfijnde ervaring,
zelfs bij hoge snelheden.
01

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 tussen de modi Eco /
Comfort, Normal / Custom, Sport S / Sport S+.
04. ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION
LUCHTVERING
Om een nog comfortabeler rijgedrag te verzekeren, regelt de adaptieve
variabele ophanging op intelligente wijze de schokdemping van de vier
wielen. Dat komt niet alleen het rijcomfort ten goede, maar ook de stabiliteit.
Dit systeem bewijst vooral zijn nut op ruwe of golvende wegen.
Een elektronisch gestuurde luchtvering is voorzien afhankelijk van de gekozen
uitrustingsversie. Ze gebruikt luchtveren rondom om schokken van het wegdek
op te vangen en het comfort naar een nog hoger niveau te tillen. Dankzij die
luchtvering kan de LS 500h de wagen ook automatisch omhoog brengen
om de in- en uitstap te vergemakkelijken.

02

05. LEXUS DYNAMIC HANDLING
Lexus Dynamic Handling berekent de optimale stuurhoek voor de vier wielen
om een uitstekende respons op de bestuurdersinput en een stabiel rijgedrag
te garanderen. Optioneel voor F SPORT Line.
06. VEHICLE DYNAMICS INTEGRATED MANAGEMENT
Het hypergeavanceerde Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
wordt standaard gemonteerd op de LS 500h. Zo kunnen de stabiliteitsen controlesystemen van de auto allemaal samenwerken om een veel
geraffineerdere interventie te verzekeren dan wanneer al deze systemen los
van elkaar zouden werken.

03

04

A

B

A. Zonder VDIM. De systemen voor de regeling van de rijdynamiek werken los van elkaar.
B. Met VDIM. De systemen voor de regeling van de rijdynamiek werken naadloos samen.

05
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ACCESSOIRES

01. 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.
02. ACHTERBUMPERBESCHERMING
Deze plaat werd ontworpen om de lak van de achterbumper te beschermen
tegen krassen wanneer zware of moeilijke vrachten in de koffer worden
gegleden. Ze biedt ook een uitermate doeltreffende bescherming voor het
lakwerk in de koffer en voegt een stijlelement toe aan de achterbumper.
01

02
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F SPORT LINE

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
Deze velgen ademen topprestaties en versterken het dynamische en
krachtige design van de LS 500h. Ze kregen een hoogwaardige donkere
metaalafwerking met een zwarte middendop.
03. EXCLUSIEVE F SPORT-REMZADELS
De dynamische inborst van de LS 500h komt tot uiting in deze zwart gelakte
remzadels, die trots het Lexus-logo dragen en in de voor- en achterwielen
werden gemonteerd.
01

02

04. F SPORT-RADIATORROOSTER MET L-MOTIEF
Het exclusieve F SPORT-radiatorrooster onderscheidt deze uitvoering
vanaf de eerste aanblik. Het design van het complexe roosterpatroon, dat
in het zwart is afgewerkt, vereiste meer dan zes maanden van intensieve
computersimulaties. Bekijk het van dichtbij en u ontdekt dat het bestaat uit
duizenden L-vormige elementen.
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.

03

04

05
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F SPORT LINE

06. F SPORT-LEDER
Deze unieke F SPORT-zetels zijn herkenbaar aan hun gebosseleerde F SPORTlogo in de hoofdsteun en hun exclusieve, L-vormige perforatiepatroon.
07. F SPORT-STUURWIEL EN -VERSNELLINGSPOOK
De vormgeving van de met geperforeerd leder afgewerkte F SPORTschakelpook sluit naadloos aan bij die van het stuurwiel. Samen creëren ze
een schitterende sportieve look.
08. GEPOLIJSTE SPORTPEDALEN
De gepolijste sportpedalen helpen sportieve sensaties op te wekken.
09. KLOKJE MET L-MOTIEF
De wijzerplaat van de exclusieve F SPORT-klok heeft een uniek L-vormig
patroon.

06

10. F SPORT-INSTRUMENTEN
Met de verplaatsbare meterring 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 F SPORT.

07
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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 dertig verschillende kleuren,
waaronder metaalkleuren als Sonic White en Sonic Titanium.
Er zijn geen binnenwegen bij de creatie van een nieuwe Lexus-kleur: de
beslissing van de ontwerper wordt pas genomen na het bestuderen van
honderden stalen. “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 een arendsblik hebben en goed weten hoe kleuren gevormd worden.

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.

“Telkens ik iemand ontmoet of in een winkel of huis binnenkom, kijk ik naar De uiteindelijke kleur kiezen is geen sinecure. Een kleur die er fantastisch
de kleuren en materialen,” legt ze uit. “Er zijn heel wat mensen zoals ik in uitziet op een zomerse ochtend kan al snel slap lijken in de schaduw of onder
showroomlampen. Designers moeten ook hun eigen voorkeuren opzij kunnen
onze afdeling.”
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

SONIC SILVER | 1J2

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2123

GRAPHITE BLACK | 223

MANGANESE LUSTER | 1K2

MORELLO RED | 3R1

SONIC AGATE | 3U3

SAND ECRU | 4U72

SAPPHIRE BLUE | 8X11

DEEP BLUE | 8X5

1
2
3

Exclusief voor F SPORT Line
Niet beschikbaar op F SPORT Line
Niet-metaalkleur

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven koetswerkkleuren licht verschillen van de
werkelijke kleuren.
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KLEUREN | INTERIEUR
SOEPEL LEDER1

F SPORT LEDER2

Black

Galaxy Black

Flare Red

F White

Topaz Brown

Sandstone

Noble Brown

L White

Crimson & Black

Dark Walnut

Open Pore
Walnut

Art Wood
Organic

Art Wood
Herringbone

Kiriko Glass

SEMI-ANILINELEDER3

Black

Ivory

L-ANILINELEDER4

Camel

Dark Saddle Tan

INLEGWERK5

Laser Cut
Dark Wood

Grey
Shimamoku

Laser Cut Special
Open Pore

F SPORT-INLEGWERK6

Naguri-Style
Aluminium

1

Soepel leder is standaard op LS 500h.
F SPORT-leder is standaard op F SPORT Line.
Semi-anilineleder is standaard op Privilege Line en President Line.
4
L-anilineleder is verkrijgbaar als optie op President Line.
5
Laser Cut Dark Wood-inleg is standaard op LS 500h.
Grey Shimamoku-, Dark Walnut-, Open Pore Walnut- en Laser Cut Dark Wood-inleg zijn standaard op Privilege Line. Art Wood Organic-, Art Wood Herringbone- en Laser Cut Special Open Pore-inleg zijn als optie verkrijgbaar op
Privilege Line.
Art Wood Organic- en Art Wood Herringbone-inleg zijn standaard op President Line. Laser Cut Special Open Pore-inleg is verkrijgbaar als optie op President Line en als onderdeel van het optionele L-anilineleder pack.
Inleg in Kiriko Glass is verkrijgbaar als optie op President Line.
6
Inleg in Naguri-Style Aluminium is standaard op F SPORT Line.
2

3

Opgelet: mogelijk zijn niet alle interieurcombinaties verkrijgbaar. Op de volgende drie pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. Uw erkende Lexus-verdeler geeft u graag meer informatie.
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LS 500h

01

F SPORT Line

02

03

01 Soepel leder in Black met Laser Cut
Dark Wood-inleg
02 F SPORT-leder in Galaxy Black met
Naguri-Style Aluminium-inleg
03 F SPORT-leder in Flare Red met
Naguri-Style Aluminium-inleg
04 F SPORT-leder in F White met
Naguri-Style Aluminium-inleg
04

LS
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Privilege Line

05

06

07

05 Semi-anilineleder in Black met Grey
Shimamoku-inleg
06 Semi-anilineleder in Ivory met Dark
Walnut-inleg
07 Semi-anilineleder in Topaz Brown
met Open Pore Walnut-inleg
08 Semi-anilineleder in Noble Brown
met Laser Cut Dark Wood-inleg
08
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President Line

09

10

11

09 Semi-anilineleder in Crimson &
Black met Kiriko Glass-inleg
10 Semi-anilineleder in L White met Art
Wood Organic-inleg
11 L-anilineleder in Camel met Laser
Cut Special Open Pore-inleg
12 L-anilineleder in Saddle Tan met Art
Wood Herringbone-inleg
12
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UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS

EXTERIEUR

Metaalkleur
Automatische koffersluiting
Handenvrije automatische koffersluiting
Zwarte remzadels met Lexus-logo vooraan en achteraan
Hoekverlichting
Dagrijlichten met leds
Elektrisch verstelbare en automatisch inklapbare, elektrochrome buitenspiegels
(automatische dimfunctie) en verwarmbaar
Elektrisch bediend glazen schuif- en kanteldak
Koplampsproeiers
Koplampen, drievoudige leds
Ruitenwissers met regensensor
Achterlichtblokken met leds
Koplampen met automatische niveauregeling
Sequentiële richtingaanwijzers
Kenmerkend radiatorrooster met gedetailleerd honingraatmotief
Kenmerkend radiatorrooster met L-motief
UV- en hittewerend getint glas

LS 500h

F SPORT Line

Privilege Line

President Line
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V
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VELGEN

20" gesmede lichtmetalen meerspaakvelgen, bandenmaat 245/45 R20
20" gesmede lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 245/45 R20
vooraan en 275/40 R20 achteraan
ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Adaptive Cruise Control (ACC), alle snelheden
Automatische grootlichten (AHB)
Two-stage Adaptive High-beam System (AHS)
Adaptieve variabele ophanging (AVS)
Lane Departure Alert (LDA)
Luchtvering
Automatische waarschuwingsknipperlichten
Blind Spot Monitor (BSM)
Drive Mode Select (Comfort / Eco – Normal / Custom – Sport S / Sport S+)
Lexus Dynamic Handling (LDH)
Elektronische stuurbekrachtiging (EPS)
Front Cross Traffic Alert (FCTA)
Hill-start Assist Control (HAC)
Intelligente parkeersensoren voor- en achteraan
Lane Tracing Assist (LTA)
Pre-Collision System (PCS)
Pre-Collision System (PCS) met Active steering Assist
Fietsendetectie vooraan, alleen overdag
Voetgangersdetectie vooraan, ‘s nachts en overdag
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Road Sign Assist (RSA)
Achterwielaandrijving (RWD)
Vierwielaandrijving (AWD)
Bandenspanningscontrole (TPWS) met automatische lokalisering
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
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PASSIEVE VEILIGHEID

Aan/uit-schakelaar voor de voorste passagiersairbag
Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie / gordijnen over
de volledige lengte (10 airbags)
Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie / gordijnen over
de volledige lengte / kussen achteraan (12 airbags)
Gordelwaarschuwing vooraan met geluidssignaal en verklikker
ISOFIX-punten, buitenste plaatsen achteraan
Uitklappende motorkop bij aanrijding (PUH)
Gordelspanners voorin en achterin

LS 500h

F SPORT Line

Privilege Line

President Line
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BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem – intrusiesensor / hellingsensor / sirene / startonderbreking
Automatische deurvergrendeling
Dubbele deurvergrendeling
Draadloze deurvergrendeling
AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE

2 USB-poorten en aux-aansluiting
2 aansluitingen voor een hoofdtelefoon, HDMI-poort
8"-multi-informatiescherm in kleur
12,3- multimediascherm
12 V-stopcontacten (3x)
Premium audiosysteem met 12 luidsprekers van Pioneer®
Mark Levinson® Reference Surround-audiosysteem met 23 luidsprekers
Active Sound Control (ASC)
Analoog klokje met gps-functie
Head-up display (HUD)
Lexus Premium Navigation met 3 jaar mapupdates en ‘Connected Services’
zoals Inrix, Google Search, Coyote…
Parking Assist Monitor
Panoramic View Monitor (PVM)
Entertainmentsysteem voor de achterpassagiers (RSE)
Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / spraakherkenning /
ACC / LTA
Touchpadbediening voor het multimediascherm

Standaard.
Verkrijgbaar als optie.
— Niet beschikbaar.
1

Met Lexus Dynamic Handling wordt vierwielaandrijving vervangen door achterwielaandrijving.
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COMFORT- EN PRAKTISCHE INTERIEURKENMERKEN

Driespakig lederen stuurwiel met schakelhendels
Driespakig stuurwiel in geperforeerd leder met schakelhendels
Driespakig stuurwiel in leder en hout met schakelhendels
Card Key
Deurpanelen met stoffen afwerking
Deurpanelen met afwerking in semi-anilineleder
Elektronische airconditioning, twee zones, met nanoe®-technologie
Elektronische airconditioning, vier zones, met nanoe®-technologie
Hoofdsteunen vooraan, elektrisch verstelbaar
Vlinderhoofdsteunen vooraan, elektrisch verstelbaar
Vlinderhoofdsteunen vooraan, elektrisch verstelbaar en wegklapbaar (passagier)
Voorzetels, 28-voudig elektrisch verstelbaar met geheugen
Voorzetels met F SPORT-design
Voorzetels met massagefunctie
Verwarmbare en geventileerde voorzetels
Verwarmbaar stuurwiel
Inleg, Laser Cut Dark Wood
Inleg, Naguri-Style Aluminium
Inleg, Shimamoku Black - Walnut - Walnut Open Pore en Laser Cut Dark Wood
Inleg, Art Wood (Organic of Herringbone)
Inleg, Kiriko Glass
Inleg, Laser Cut Special Open Pore
Met leder beklede versnellingspookknop
Met geperforeerd leder beklede versnellingspookknop
Sportpedalen van gepolijst aluminium
Hoofdsteunen achteraan, manueel verstelbaar
Vlinderhoofdsteunen achteraan, elektrisch verstelbaar
Vaste achterzetels
Achterzetels, 18-voudig elektrisch verstelbaar
Geventileerde achterzetels
Verwarmbare achterzetels
Relaxzetel achteraan, 22-voudig elektrisch verstelbaar (passagierszijde)
Achterzetels met massagefunctie
Elektrochrome (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel
Hemelbekleding, stof
Hemelbekleding, suède
Drempelplaatjes, roestvrij staal met Lexus-opschrift
Drempelplaatjes, roestvrij staal met F SPORT-opschrift
Zonnescherm, achterruit, elektrisch
Zonneschermen, achterdeuren, elektrisch
Zonneschermen, achterzijruitjes, elektrisch
Bandenherstelkit
Bekleding, leder
Bekleding, F SPORT-leder
Bekleding, semi-anilineleder
Bekleding, L-anilineleder
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UITRUSTING | PACKS

PACKS

Kiriko Glass-Origami
Deurpanelen met handgevouwen stoffen afwerking (origami)
Inleg, Kiriko Glass
L-anilineleder
Bekleding, L-anilineleder
Armsteun in de deur en op de consolebox, L-anilineleder
Deurpanelen met stoffen afwerking
Inleg in Laser Cut Special Open Pore, enkel met Camel L-anilineleder
Inleg in Art Wood Herringbone, enkel met Saddle Tan L-anilineleder
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Standaard.
Verkrijgbaar als een pack.
Verkrijgbaar als optie.
— Niet beschikbaar.
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TECHNISCHE GEGEVENS

VERBRANDINGSMOTOR

LS 500h

Cilinderinhoud (cm³)
Cilinders / kleppen
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min)
Max. vermogen (kW bij t/min)
Max. koppel (Nm bij t/min)

3.456
V6/ 24
299 bij 6.600
220 bij 6.600
350 bij 5.100

ELEKTROMOTOR

Type
Max. vermogen (DIN-pk)
Max. vermogen (kW)
Max. koppel (Nm)

Synchrone wisselstroommotor met permanente magneten
179
132
300

TRANSMISSIE

Type
Rijden

Multi Stage Hybrid-systeem (automaat)
Achterwiel- of vierwielaandrijving (naargelang de gekozen versie)

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

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

264
359

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u)
Acceleratie 0-100 km/u (s)

250
5,41 / 5,52

BRANDSTOFVERBRUIK*

Gecombineerd (l/100 km)

Vanaf 7,8 tot 7,91 / Vanaf 9,1 tot 9,22

CO2-UITSTOOT*

Gecombineerd (g/km)

Vanaf 176 tot 1781 / Vanaf 206 tot 2092

EMISSIENORMEN

Euroklasse

Euro 6d-TEMP EVAP-ISC

GEWICHTEN

Maximaal toegelaten massa (kg)
Totale onbeladen massa; min. - max. (kg)

2.7251 / 2.8002
2.3451 / 2.4252

VOLUMES

Koffervolume** (l)
Inhoud brandstoftank (l)

1
2

430
82

Het eerste cijfer geldt voor achterwielaandrijving (RWD).
Het tweede cijfer geldt voor vierwielaandrijving (AWD).

* 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 CO2uitstoot 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.
** Het bagagevolume wordt berekend volgens de VDA-methode.
Opmerking: meer technische gegevens en updates, vindt u op nl.lexus.be
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LS 500h

14501
LS 500h

16353
2160

948

946

16302
1900

1
2
3

1434

1399

1170

1493

3125
5235

1410

940

Het vermelde cijfer is voor de RWD-modellen. Het overeenkomstige cijfer voor de AWD-modellen is 1.460.
Het vermelde cijfer is voor de RWD-modellen. Het overeenkomstige cijfer voor de AWD-modellen is 1.635, voor de F SPORT Line is het 1.630 voor zowel RWD als AWD.
Voor F SPORT-modellen met bandenmaat 275/40 R20 achteraan bedraagt dit cijfer 1.615.
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DE LEXUS-ERVARING

Doorheen de levensduur van uw auto stellen we alles in
het werk om u een buitengewone eigenaarservaring te
bieden, dankzij een ongeëvenaarde service en naadloze
onderhoudsinterventies, 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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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’ willen doen 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 uitmuntende
service. Dit oude Japanse concept verwijst naar
iemands vermogen om te anticiperen 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.
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Meer info over de nieuwe LS:
nl.lexus.be/LS
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux
©

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 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 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
M9719-LS001-NL/red. 09.2019

