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 DESIGN 

 DE NIEUWE LS 
 LEXUS STELT VOOR: DE LS 
BERLINE, HET BAANBREKENDE 
VLAGGENSCHIP VAN LEXUS 

 Terwijl de eerste LS in 1989 de lat hoger legde op het vlak van verfijning, 
verheft de vijfde generatie van Lexus’ vlaggenschip de luxeberline tot een 
totaal nieuwe kunstvorm. Het kostte vijf jaar ontwikkeling en zeven levensgrote 
kleimodellen om zijn elegante lijnenspel en gestroomlijnde coupédaklijn te 
perfectioneren. De nieuwe LS introduceert een gloednieuwe onderstel – het 
sterkste ooit gebouwd door Lexus – met de alom geprezen luxecoupé LC. 
Binnenin verzekert de nieuwe LS een ongekend ervaring op vlak van comfort 
en raffinement. 

 Het duurde drieënhalve maand om het prachtig vormgegeven ‘spoelvormige 
radiatorrooster’ van de onmiskenbaar gespierde LS berline te optimaliseren. 
Daartoe combineerden onze ontwerpers geavanceerde 3D-software met 
manuele aanpassingen om meer dan vijfduizend oppervlakken van het 
radiatorrooster te verfijnen zodat het op schitterende wijze van uitzicht 
verandert naargelang de lichtinval. 
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 DESIGN 

 “Meer dan elk ander model belichaamt de LS de geschiedenis en het imago 
van Lexus en fungeert hij als een uithangbord voor de waarden van het merk.” 

 HOOFDONTWERPER LS
KOICHI SUGA 
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 TECHNOLOGIE 

 OMGEVEN DOOR UITGEKIENDE TECHNOLOGIEËN ZOALS ‘S 
WERELDS GROOTSTE HEAD-UP DISPLAY EN HET LEXUS PREMIUM 
NAVIGATIESYSTEEM 

 Enkele minuten aan het knappe verwarmbare stuurwiel van de Takumi-
meesters volstaan om een idee te krijgen van de intelligente technologieën 
die in deze bijzondere auto werden verwerkt. ‘s Werelds grootste head-up 
display in kleur – 24" – staat recht en toch onopvallend in uw gezichtsveld en 
projecteert belangrijke informatie op de voorruit. Ook het 12,3" grote scherm 
van het Lexus Premium navigatiesysteem kreeg de perfecte plaats om elke rit 

ontspannen te laten verlopen, en laat zich bedienen met spraakherkenning 
of via een innovatief nieuwe touchpad. Om zijn inzittenden gerust te stellen 
is de nieuwe LS ook uitgerust met de jongste generatie van het Lexus Safety 
System +. Dat geavanceerde veiligheidspakket omvat ‘s werelds eerste intuïtieve 
voetgangersdetectie met actieve stuurinterventie. 

01  Het organisch ontworpen dashboard plaatst de 
bedieningselementen precies waar u ze nodig hebt.

02 De LS 500h wordt aangedreven door Lexus Multi Stage 
Hybrid-systeem, een baanbrekende technologie die 
de prestaties van het hybridesysteem naar ongekende 
hoogten tilt.

03 In combinatie met een gloednieuw chassis, dat hij deelt 
met de luxecoupé LC, garandeert het Lexus Dynamic 
Handling-systeem een ongekend raffinement. 

 ‘S WERELDS EERSTE MULTI STAGE 
HYBRID-SYSTEEM 

 De Lexus LS-modellen waren altijd al toonaangevend maar het nieuwste 
vlaggenschip legt de grenzen van de autotechnologie nog verder. Hij werd van 
A tot Z opnieuw uitgedacht met het oog op een onovertroffen wendbaarheid 
en comfort. Tevens selecteerde het projectteam een chassis met lange wielbasis 
dat een lager zwaartepunt verenigt met een ongelofelijke beenruimte en een 
nagenoeg perfecte gewichtsverdeling. Ze kozen ook lichtere materialen, 
waaronder staal met hoge stijfheid en aluminium om 90 kilogram aan gewicht 
te besparen. Dat zorgt samen met het stijvere koetswerk en de vierwielsturing 
(Lexus Dynamic Handling) voor een sensationele rijervaring.

LS 500h is uitgerust met een meerfasige hybrideaandrijving (Multi 
Stage Hybrid System) en is bovendien verkrijgbaar in achterwiel- of 
vierwielaandrijving; naargelang de gekozen versie. 
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 PRESTATIES 

 * Opmerking: de informatie is gebaseerd op voorlopige gegevens van de constructeur en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 

 LS 500h*
Max. vermogen: 300 pk/220 kW
Motorinhoud: 3.456 cm³
Acceleratie 0-100 km/u (s): 5,4   
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 VAKMANSCHAP 

 ERVAAR DE JAPANSE GASTVRIJHEID 
EN HET FABELACHTIGE ‘TAKUMI’-
VAKMANSCHAP 

 In de traditie van ‘Omotenashi’, de Japanse kunst van de gastvrijheid, 
gaat de nieuwe LS automatisch omhoog wanneer u de deurgreep 
aanraakt. Zo kunnen u en uw gasten gemakkelijker instappen. Terwijl 
u de deur opent, zakt het zitvlak van de voorzetel om u te helpen 
instappen. Om fris op uw bestemming aan te komen, kan de 28-voudig 
verstelbare voorzetel u een shiatsumassage geven voor uw dijen en 
rug, terwijl de achterzetels achterover kunnen leunen voor een van de 
zeven shiatsumassageprogramma’s. Om de onderrug en schouders 
te ontspannen, is er extra verwarming voorzien. Het ruime en serene 
interieur van de LS is de perfecte omgeving om te slapen of te werken 
maar ook om te genieten van de concertklank van het fabelachtige Mark 
Levinson® 3D Surround-systeem met 23 luidsprekers. 

01  Origami geïnspireerde deurbekleding, 
vervaardigd door ambachtslui in Kyoto gaan 
hand in hand met ‘s werelds eerste sierlijsten 
geïnspireerd op het vakmanschap van de Japanse 
glasslijpkunst ‘Edo Kiriko’.

02 Als verwijzing naar de tijdloze elegantie van 
de Japanse harp benadrukken lichte en uiterst 
duurzame magnesiumstrips de elegante welvingen 
van het dashboard.

03 De lederen ‘Takumi’-zetels, met naden 
die terugverwijzen naar het spoelvormige 
radiatorrooster van de wagen, geven het LS-
interieur een opvallende look. 

02

01

03



LS08

 KLEUREN  |  EXTERIEUR 

 F WHITE | 083  SONIC WHITE | 085 

 SONIC SILVER | 1J2  SONIC TITANIUM | 1J7 

 BLACK | 2121  GRAPHITE BLACK | 223 

 MANGANESE LUSTER | 1K2  MORELLO RED | 3R1 

 SONIC AGATE | 3U3  SAND ECRU | 4U7 

 SAPPHIRE BLUE | 8X1 

 COPPER BROWN | 4X2 

 DEEP BLUE | 8X5 

 1 niet-metaalkleur

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

 LEDER 

 Black 

 Ivory 

 Saddle Tan 

 Flare Red 

 Black,
Shimamoku 

 Topaz Brown 

 F-White 

 Walnut 

 Noble Brown 

 Open Pore
Walnut 

 L White 

 Art Wood 
Organic 

 Crimson & Black 

 Art Wood 
Herringbone 

 Kiriko Glass  Laser Cut Special
Open Pore 

 SEMI-ANILINELEDER 

 Black 

 F SPORT-INLEGWERK 

 Naguri-Style
Aluminium 

 INLEGWERK 

 Laser Cut
Dark Wood 

 F SPORT-LEDER 

 Galaxy Black 

 L-ANILINELEDER 

 Camel 
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 Opmerking: de informatie is gebaseerd op voorlopige gegevens van de constructeur en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Raadpleeg uw officiële Lexus-dealer en/of nl.lexus.be voor updates van de informatie. 

 TECHNISCHE GEGEVENS 

MOTORISATIE LS 500h

Cilinderinhoud (cm³) 3.456
Cilinders / kleppen V6 / 24
Max. vermogen (pk bij t/min) 299 bij 6.600
Max. vermogen (kW bij t/min) 220 bij 6.600
Max. koppel (Nm bij t/min) 250 bij 5.100

ELEKTROMOTOR

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

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Max. vermogen (pk) 359
Max. vermogen (kW) 264

TRANSMISSIE

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

PRESTATIES

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

AFMETINGEN (mm)

Lengte 5.235
Breedte 1.900
Hoogte 1.450



 © 2017 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.

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

M9717-LSPSB-NL/red. 05.2017

Gedrukt in Europa, mei 2017 

 Meer info over de nieuwe LS:

nl.lexus.be/LS

facebook.com/lexusbelux 


