Nya ES 300h | Självladdande elhybrid

KÄNN PROGRESSIVITETEN

LIKA
UTMANANDE
SOM ELEGANT
Den nya versionen av vår eleganta sedan Lexus
ES 300h är en självladdande elhybrid som får
dig att känna mer, oavsett om du bara ska åka och
handla eller köra hela vägen till sommarstugan.
Exteriören har fått en ny uppdaterad grill och de iögonfallande strålkastarna
accentuerar tillsammans med de distinkta fälgarna och den nya Sonic
Platinum-färgen ES nya dynamiska och fortsatt sofistikerade design. Möt
en av våra mest fulländade sedaner designad för att du ska känna dig som
ett med bilen, oavsett nästa destination.
MÖT VÅR SJÄLVLADDANDE ELHYBRID: KRAFT,
KONTROLL OCH FÖRFINING I PERFEKT SYMBIOS
Karossens inbjudande coupéliknande silhuette signalerar att detta är en
exklusiv sedan som är byggd för långa behagliga turer. Elhybriddrivlinan
ger snabb linjär acceleration samtidigt som ES 300h laddar sig själv
medan du kör, saktar ner eller bromsar in. Vilket betyder att du kan köra
på el omkring 50% av tiden, utan att ladda bilen med sladd. Men det är
framför allt känslan bakom ratten som verkligen imponerar. Den är nästan
helt tyst när du kör i EV-läget (Electric Vehicle) och erbjuder en perfekt
symbios mellan kraft och kontroll tack vare den precisa finjusteringen av
bilens aerodynamik, viktfördelning och förbättrade fjädring bak.
En sportigare version av vår eleganta sedan får du när du väljer
utrustningsnivån F SPORT. Denna utrustningsnivå fördjupar körupplevelsen
vilket gör det lätt att glömma att du sitter bakom ratten i en av de mest
fulländade sedanerna vi på Lexus någonsin har byggt.
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KÄNN ELEGANSEN

SKÖNHET
KOMMER
INNIFRÅN
Upplev harmonin i ES perfekt utformade kupé.
Den uppdaterade kupén får varje passagerare att känna fullständig harmoni.
I kupén bär alla detaljer den höga nivån av japanskt hantverk signerat våra
berömda hantverksmästare, Takumi. Där hantverket inte syns, känns det.
Den mjuka klädseln har nu flera nya detaljer. De exklusiva nya dörrinläggen
ökar hantverkskänslan tillsammans med instrumentbrädans klassiska svarta
finish. Men mest fokus har vi lagt på att skapa en extremt avkopplande miljö
som påminner om lugnet och komforten i ditt eget vardagsrum. Det
innebär att passagerare bak till exempel får njuta av nästan en meters
benutrymme. Dessutom kan baksätets läge justeras och det har inbyggd
sätesvärme som enkelt styrs via panelen på mittarmstödet bak.
Lexus ES är utrustad med Lexus Climate Concierge. En avancerad
klimatanläggning som anpassar sig efter varje persons behov, oavsett var de
sitter i bilen. ES har även det fantastiska Mark Levinson® Premium Surround
Sound-systemet med totalt 17 högtalare som är en direkt produkt av oändliga
timmar av precisionsarbete från Lexus hantverksmästare, Takumi.

01 Förarfokuserad kupé, med 12,3" stor pekskärm och ratt skapad av en
Takumi-hantverksmästare
02 S-Flow klimatanläggning använder nanoeTM X-joner för att skapa frisk luft
som även återfuktar ditt hår och din hud
03 Det skinnklädda baksätet med utmärkta sömmar erbjuder nästan en meter
i benutrymme, och finns nu tillgängligt i nya kulören Forest Brown
04 Sumi Black Walnut-inlägg ramar in den eleganta interiören i ES
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KÄNN DIG SJÄLVSÄKER

KÄNN HARMONIN

SMARTA
LÖSNINGAR
Teknik är ständigt närvarande i nya Lexus ES,
vilket gör att du som förare känner dig extra
säker bakom ratten.
Oavsett vilken utrustningsnivå du väljer omsluter nya ES 300h dig med mer
teknik än någonsin tidigare. En del teknik dyker upp för första gången i en
Lexus och många lösningar förkroppsligar Lexus viktigaste varumärkeslöften –
Omotenashi. En traditionell japansk filosofi som handlar om gästfrihet och
har sin grund i att förutse andras behov, redan innan behovet uppstår. Ett
exempel på det är ett luftkonditioneringssystem som släpper ut små nanoeTM
X-partiklar som hämmar virus och bakterier*. Dessutom återfuktar systemet
håret och huden hos passagerare ombord. Ett annat exempel är de digitala
backspeglarna som ger ett brett synfält och tydlig sikt även på natten eller
när det regnar.
BÄTTRE ANSLUTNING
Appen Lexus Link är enkel att koppla ihop med Lexus ES och är en av alla våra
tjänster som har sitt ursprung i Omotenashi. Njut av bekvämligheter som att
följa din resa, navigera till din slutdestination när du har parkerat eller hantera
servicetillfällen online. Allt utan att behöva lämna soffan i ditt vardagsrum. Tack
vare Apple CarPlay® och Android Auto® kan du även spegla funktionerna
i den 12,3" stora pekskärmen som har flyttats framåt för att göra den mer
tillgänglig för förare och lättare att se för resten av passagerarna i kupén.
DU ÄR I SÄKRA HÄNDER
Tack vara den senaste generationen av Lexus Safety System + (LSS+) är
du i säkra händer. Vårt avancerade säkerhetssystem innehåller nämligen
nya spännande funktioner som är exklusiva för Lexus ES 300h. Dels har vi
Korsningsassistans som upptäcker mötande fordon och fotgängare när föraren
svänger i till exempel en korsning. Sedan har vi Aktivt krockskyddssystem
med Väjningsassistans som hjälper dig att styra när en fotgängare dyker upp
i närheten av körfältet. Dessutom debuterar även Hastighetsbegränsare i
kurvor i nya ES 300h. Ett system som automatiskt sänker hastigheten i en
kurva när den Aktiva farthållaren är aktiverad. Det Aktiva helljussystemet med
Bladescan®-teknik finns även till hjälp för att se fotgängare och vägskyltar på
längre avstånd, utan att blända mötande trafikanter.

* Mer än 99% virus- och bakteriehämning efter 1 timmes exponering av nanoeTM X. Japans
livsmedelsforskningslaboratorier, rapport nr 20073697001-0101, 15038623001-0101.
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FÄRG | EXTERIÖR
F WHITE | 0831

SONIC WHITE | 0852

FÄRGER | INTERIÖR
TAHARA-INLÄGG1

Black
SONIC PLATINUM | 1L2

SONIC TITANIUM | 1J7

BLACK | 2123

MORELLO RED | 3R1

SUNLIGHT GREEN | 6X0

DEEP BLUE | 8X52

Hazel

Rich Cream

Hazel

Rich Cream

Forest Brown

Flare Red

F White

Sumi Black Walnut

Brown Walnut

INLÄGG5

Black Grain
SAPPHIRE BLUE | 8X11

Forest Brown

F SPORT TAHARA-INLÄGG4

Black
ICE ECRU | 4X8

Rich Cream

SEMIANILIN-SKINN3

Black
GRAPHITE BLACK | 223

Hazel

MJUKT SKINN2

Black
SONIC GREY | 1L1

Forest Brown

Bamboo

F SPORT INLÄGG6

F Aluminium

Tahara-klädsel är standard när du väljer utrustningsnivån Comfort.
Skinnklädsel är standard när du väljer utrustningsnivån Executive.
Semianilin-skinn ingår när du väljer utrustningsnivån Luxury.
4
Tahara-klädsel ingår när du väljer utrustningsnivån F SPORT.
5
Black Grain-inlägg är standard när du väljer utrustningsnivån Comfort. Sumi Black Walnut, Brown Walnut eller Bamboo är standard på Executive- och Luxury-utrustningsnivåerna.
6
F Aluminium är standard på F SPORT-utrustningsnivån.
1

Endast för ES 300h F SPORT.
Ej tillgängligt på ES 300h F SPORT.
3
Ej metallic
1

2

2

3

Observera: På grund av trycktekniska avvikelser kan lackfärgerna som visas i denna broschyr skilja sig något från verkligheten.
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TEKNISKA DATA
MOTOR

KÄNN DIG VÄRDEFULL

ES 300h

Cylindervolym (cm )
Cylindrar / Ventiler
Max. effekt (hk vid v/min)
Max. effekt (kW vid v/min)
Max. vridmoment (Nm vid v/min)
3

2487
L4 / 16
178 vid 5700
131 vid 5700
221 vid 3600 - 5200

MOTOR, EL

Typ
Max. effekt (hk)
Max. effekt (kW)
Max. vridmoment (Nm)

AC synkronmotor, permanentmagnet
120
88
202

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp
Drift

Elektronisk steglös automat E-CVT
Framhjulsdrift

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT1

Max. effekt (hk)
Max. effekt (kW)

218
160

PRESTANDA

Toppfart (km/h)
Acceleration 0-100 km/h2 (s)

180
8,9

BRÄNSLEDEKLARATION3 (l/100 km)

Blandad körning

5,2 - 5,6

CO2 UTSLÄPP3 (g/km)

Blandad körning

119 - 128

UTSLÄPPSKLASS

Euroklass

EURO 6d-ISC-FCM

VIKT (kg)

Totalvikt
Tjänstevikt (min. - max.)

2150
1680 - 1740

LASTKAPACITET

Bagagevolym4
Bränsletank, volym

454
50

DU ÄR ALLTID
VÅR GÄST
Traditionell japansk gästfrihet ligger till grund för
hur vi väljer att bemöta varje enskild Lexus-ägare.
Omotenashi betyder gästfrihet på japanska och handlar om mycket mer
än service på högsta möjliga nivå. Det är en traditionell filosofi som handlar
om att förutse en andras behov, redan innan behovet uppstår. Omotenashi
påverkar hur vi designar och konstruerar våra bilar samt hur vi behandlar
varje Lexus-ägare. Inte bara när du kliver in i bilhallen utan under hela bilens
livstid. Vi vill att du ska känna dig uppskattad, i alla lägen.
Vårt mål är att du ska känna dig som så mycket mer än en kund. Oavsett
om du är en privat- eller tjänstebilsförare, kommer du uppleva Omotenashi
varje gång vår personal välkomnar dig som en gäst i deras eget hem. Ett
exempel är när din bil lämnas in på service. Då får du vänta i Lexus Lounge
där det finns förfriskningar, de senaste nyheterna från världen, Internetuppkoppling och bra möjligheter att jobba på distans.
Allt medan våra Lexus-tekniker arbetar med precision och effektivitet för
att få din Lexus ut på vägen så fort som möjligt.

Kombinerad bensin- och elmotor
Preliminära värden, visas med två passagerare.
Preliminära värden. Bränsleförbrukning och CO2-värden mäts i en kontrollerad miljö på representativ modell, i enlighet med direktiven för nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess applicerbara tillägg. Bränsleförbrukningen och
CO2-utsläppen i din egna bil kan skilja sig från de angivna värdena. Körvanor tillsammans med andra faktorer (som till exempel trafiken, vägförhållanden, bilens kondition, däckens lufttryck, bilens utrustning, antal passagerare, last etc) påverkar
bilens verkliga bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. För mer information gällande WLTP testmetoderna, vänligen besök www.lexus.se/wltp
4
Bagagevolym beräknas enligt VDA-metoden.
1

2

3

Observera: ytterligare tekniska data, inklusive eventuella uppdateringar, finner du på www.lexus.se
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UPPTÄCK MER ONLINE
Ta reda på mer om nya ES 300h online. Här kan du utforska vilken
utrustningsnivå som passar din livsstil bäst, läsa mer om hur det är att äga
en Lexus och se vilka finansieringsalternativ som finns samt prenumerera
på vårt nyhetsbrev. Och om du är intresserad av hur nya ES 300h känns
att köra, kan du boka en provkörning hos din lokala Lexus-återförsäljare.
Lexus.se/ES

©

2021 Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan
särskilt meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare för aktuell information.

Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Var vänlig observera att det i denna trycksak kan förekomma bilar i utföranden som inte erbjuds i
Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och inredningsfärger är exakt återgivna.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra bilars
miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, distribution, försäljning
och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vilka
krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.
* Lexus Sverige är en division i Toyota Sweden AB.
Tryckt i Sverige, maj 2021.

