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RUBRIEKSKOP
Onderkop

De simpele typeaanduiding IS 220d staat voor de
eerste diesel waarmee het aantrekkelijke luxe
merk van Toyota op de markt verschijnt.
Aantrekkelijk om te zien is de nieuwe Lexus
zeker en bovendien aangenaam om mee onder-
weg te zijn. Dat laatste was ook op de vorige
Lexus IS van toepassing, waardoor hij concur-
reerde met de Audi A4, de BMW 3-serie en bijna
met de Mercedes C. Daar zijn inmiddels de
Cadillac BLS, de nieuwe Hyundai Grandeur en
de Alfa 159 bijgekomen. In z’n nieuwste outfit
staat de IS veel sterker in dit concurrentieveld.
Lexus levert de IS naar keuze met de nieuwe 150
kW 2.5 liter V6 of een 130 kW 2.2 liter turbodie-
sel. Deze laatste komt regelrecht van de Toyota
Avensis D-4D Clean Power.
Een Lexus is als topmerk van Toyota nooit een
goedkope auto geweest. En terecht ook, want er
wordt heel wat geboden. Mooie techniek, een
ongekend complete uitrusting, kwaliteit en een
onbetwiste exclusiviteit. Dat heeft z’n prijs en
die begint bij de IS serie bij €37.990,- voor de 
IS 250 Business en loopt daarna snel op tot 
€48.500,- voor de IS 250 Executive. Onze testauto,
de IS 220d Executive kost nog iets meer, namelijk
€48.700,- en is daarmee de duurste van de reeks.

Irritante brom
Een dieselmotor is iets geheel nieuws bij het
inmiddels al dik vijftien jaar bestaande merk
Lexus. Uiteraard probeerden de Japanners niet
om opnieuw het dieselwiel uit te vinden en
kozen voor de nog relatief nieuwe zelfontbran-
der D-4D D-cat zoals we die ook in de wat meer
burgerlijke Avensis onder de motorkap aantref-
fen. Dat is een uiterst aangename stille kracht,
mooi schoon (Clean Diesel Technology) en zeer

zuinig. De geheel uit lichtmetaal gebouwde
motor is niet alleen de eerste diesel voor Lexus
maar ook de allereerste viercilinder die het
merk ooit in zijn programma opnam. De com-
mon-rail motor is voorzien van een turbo met
interkoeler en de injectie werkt met elektroni-
sche piëzoverstuivers. Het vermogen bedraagt
een plezante 130 kW en de turbodiesel levert
een fors maximum koppel van 400 Nm dat al
beschikbaar is bij 2000 t/min.
Met zo’n specificatie verwacht je een aange-
naam en relaxt presterende diesel en dat klopt
ook. Maar ook weer niet helemaal. Bij de koude
start hoorden we namelijk iets meer dieselge-
rammel dan we hadden verwacht, maar dat is
gelukkig snel verdwenen en daarna is alles pais
en vree met de IS 220d. Totdat we de zesde ver-
snelling inleggen en de motor opeens een vrij
onaangenaam brommend geluid te berde
brengt. We rijden 120 km/h en de zesde over-
brenging blijkt veel te lang te zijn, want de
motor draait amper 1800 t/min. We moeten min-
stens 140 km/h rijden om de hoogste versnelling
te kunnen gebruiken, het toerenverschil is 750
t/min en ook dán horen we in de verte toch nog
steeds die brom. Minder hard en minder op de
voorgrond, maar toch...
Na een paar dagen rijden vergeten we de zesde
versnelling geheel en concentreren we ons op de
soepele en krachtige diesel voorin de Lexus.
Want dat dit een snelle en vooral levendige
motor is staat vast. Hij reageert uitstekend op
het gaspedaal en heeft ook maar weinig aan-
drang nodig. Toch hebben we nog één opmer-
king: onderin presteert de motor niet zoveel en
als wij Lexus waren, zouden we de 6-bak verge-
ten en een 5-bak inbouwen, bij voorkeur ééntje

met iets minder lange overbrengingen.
Overigens levert Lexus geen automaat in combi-
natie met de 6-bak en hiervoor is een eenvoudi-
ge uitleg: Lexus verkoopt in Japan helemáál
geen diesels en in Amerika maar heel weinig.
Om voor die paar exemplaren in Europa speciaal
een automaat te ontwikkelen is niet rendabel.

Grenzeloos compleet
Lexus modellen zijn wat de standaarduitrusting
betreft nooit stakkertjes geweest. De standaard
Business uitvoering van de IS 250 is al volgehan-
gen met alles wat men zich maar kan wensen en
de Business Luxury en vooral de Executive zorgen

Lexus IS nu gewaagd aan Duitse concurrentie

Geslaagde outfit
Lexus heeft na het opbouwen van een indrukwekkende

kwaliteit, nu ook aandacht voor aantrekkelijke styling.

De uitstraling van de nieuwe IS is daarvan het nadruk-

kelijke bewijs. AMT stapte achter het stuur van de IS

220d, met een voor Lexus unieke krachtbron in het

vooronder: een diesel!

AUTO
Test Lexus IS 220d Executive

Ook aan de achterkant toont de IS zeer
eigentijds en modern. Hier staat een
kloeke zakensedan.

De Optitron-instrumenten lichten op en zwaaien
naar de bestuurder bij het starten van de motor.
Mooi! Veel bedieningsknoppen zitten op en rond
het stuurwiel.

Foto’s: Jan Lieftink
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helemaal dat je alles krijgt wat je hartje begeert.
Je stapt voorin ruim in en zit daar riant, achter-
in wat minder. De achterbank heeft een iets te
lage zitting en het dak is ook vrij laag. De voor-
stoelen zitten stevig en houden je goed vast, ze
bieden overal steun waar je die wenst. De stoe-
len kunnen bijna alle kanten op, elektrische ver-
stelling, ook van de stuurkolom, vind je op de
duurdere modellen. De Optitron-instrumenten
knipogen en zwaaien naar je wanneer je per
drukknop de motor start, ze zijn niet alleen
geweldig mooi maar ook erg goed afleesbaar.
Het gehele interieur ademt luxe en sfeer, Lexus
gebruikt mooie materialen en monteert alles

met de van het merk bekende, grote precisie.
Standaard komt de auto met een mooie stoffen
bekleding, de dure Executive heeft standaard
echt leder. Prachtig! Er zijn bekerhouders en je
kunt op veel plaatsen van alles kwijt. De bagage-
ruimte is met 450 liter groot genoeg (zware kof-
ferklep!) maar niet extreem ruim, de rugleuning
is niet omklapbaar. Geen pakezel dus. Maar wel
een behoorlijk luxepaard met automatische
airco, elektrische bediening voor bijna alles,
camera voor achteruit rijden, keyless-go, stoel-
verwarming en ook geventileerde stoelen, cruise
control, lichtmetalen wielen, mistlampen vóór
en nog heel veel meer. Voor navigatie moet je

Van binnen straalt de
Lexus hoogwaardige
klasse uit. De uitrusting
is riant en de afwer-
king klopt tot in het
kleinste detail.

De achteruitrijcamera wordt automa-
tisch geactiveerd bij het inschakelen
van de achteruit.

stevig bijbetalen en ook metallic lak kost extra.
De veiligheid is dik voor elkaar met voldoende
airbags en windowbags plus actieve hoofdsteu-
nen voorin. Lexus levert desgewenst een adaptie-
ve cruise control, maar die kost een forse 
€4.340,- extra en de Pre Crash die met de nieu-
we IS werd geïntroduceerd is helaas niet op de
diesel te koop! Jammer…
Eén aardigheidje van de Executive willen we u
niet onthouden, namelijk het elektrisch zonne-
scherm voor de achterruit. Heb je dat omhoog
staan en zet je de auto in z’n achteruit, dan gaat
het scherm omlaag voor maximaal zicht. En ja
hoor: rij je weer vooruit dan komt het ook weer

De achterbank is iets te laag om er lekker op te
zitten en de ruimte houdt niet over. Hij is helaas
niet (in delen) omklapbaar.

Even zoeken, maar
alles is er. Veel info
wordt getoond op het
multifunctionele
scherm. Starten en de
motor uitzetten doe je
met een drukknop, heel
trendy.

Lexus maakte een
mooie auto van de
nieuwe IS. Het
gespierde model is
groter dan z’n voor-
ganger.
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AUTO
Test Lexus IS 220d Executive

Executive service
Lexus staat voor
betrouwbaarheid.
Onverwachte werk-
plaatsbezoeken zijn
een zeldzaamheid bij
dit prestigieuze
Japanse merk en ook
van het voorgeschre-
ven onderhoud
ondervindt de eige-
naar weinig hinder.
Z’n auto wordt keu-
rig thuis of op kan-
toor opgehaald en
weer afgeleverd. Dat
gebeurt elke 15.000
km, zowel bij het

benzine- als het die-
selmodel. Dan krijgt
de motor nieuwe olie
en een oliefilter. Bij
30.000 km is het tijd
voor een nieuw inte-
rieurfilter en schone
differentieelolie. 
Het motorluchtfilter
houdt stand tot
60.000 km en de
longlife bougies tot
90.000 km. Verder
valt er weinig te sleu-
telen, want klepspe-
lingcontrole is niet
nodig en alle moto-

Het is voor-
al de com-
binatie van

een geslaagd uiter-
lijk en de prachtige
afwerking die van de
nieuwe IS zo’n
waardevol bezit
maakt. Ook de zeer
complete uitrusting
en de geboden
exclusiviteit, de uit-
zonderlijke red-car-
pet behandeling van
de dealer niet te ver-
geten, verhogen de
feestvreugde.

De motor
en de com-
binatie met

de zesbak vielen ons
een beetje tegen.
We hoorden iets
meer gediesel dan
verwacht en de zes-
bak heeft te lange
overbrengingen.
Duidelijk gedaan om
het verbruik terug te
dringen maar hier
mist het zijn doel.
Verder is de dem-
ping gewoon te hard
voor een zaken-
sedan.

De D-4D Clean Power motor komt in de IS 220d
niet geheel uit de verf. Zuinig is hij wel!

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave).................. 130 kW bij 3600 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave) ........................400 Nm bij 2000 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 7,1 s..................0-100 km/h: 10,0 s ........80-120 km/h: 6,9 s 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 63 dB(A) .............. 100 km/h: 65 dB(A) ....120 km/h: 67 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stad: 9,0  l/100 km..........................................Buitenweg: 9,0  l/100 km

combinatierit: ..................................................................6,3 l/100 km

Gemiddeld testverbruik: ................................................7,9 l/100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..........................................215 km/h

omhoog. Nog nooit ergens anders gezien en
tekenend voor de aandacht die Lexus ondanks
enkele kleine missers aan de IS heeft besteed.

Smoelenbreker
Je kunt in de IS 220d maar beter de kiezen niet
te dicht op elkaar houden want de IS is een
smoelenbreker. Hij is keihard afgeveerd en dat
voel je uiteraard op een slechte weg het sterkst.
Op nieuwe, gladde asfaltwegen is er niets aan de
hand maar de op de GS gebaseerde en 12 cm
ingekorte IS lijkt soms wel een sportwagen. En
dat is gezien het karakter van deze auto niet
helemaal juist. Wegligging en besturing hebben
een behoorlijke sportieve ‘feel’ en je kunt je
afvragen of Lexus niet aan een ander type klant
dacht bij het afstellen van het onderstel van
deze voornamelijk als zakenauto geconcipieerde
sedan. Overigens voelt de auto veilig en degelijk
aan en heeft hij met dubbele wieldraagarmen
voor en de multilink as achter, een uiterst
modern en up-to-date onderstel. ●

Dick Schornagel

Modelserie en prijzen
Lexus IS 250 Business: .............................................................. € 37.990,-

Lexus IS 250 Business Luxury: ..............................................€ 42.990,-

Lexus IS 250 Sport: .............................................................. € 46.750,-

Lexus IS 250 Executive: ............................................................€ 48.500,-

Lexus IS 220d Business: ............................................................€ 38.300,-

Lexus IS 220d Business Luxury: ................................................€ 43.300,-

Lexus IS 220d Sport: ..................................................................€ 47.750,-

Lexus IS 220d Executive: ..........................................................€ 48.700,-

ABS: ..............................................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Zij-airbags:....................................................................................standaard

Gordijnairbags: ............................................................................standaard

Knie-airbags: ................................................................................standaard

Anti-whiplash voorstoelen:....................................................standaard

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Regensensor: ................................................standaard op Sport/Executive

Climate control: ..........................................................................standaard

Stoelverwarming voor: ......................................standaard m.u.v. Business

Cruise control:..............................................................................standaard

Adaptive Cruise Control: ............................optie op 250 Sport/Executive

Bi-Xenon koplampen: ..............................standaard op Sport/Executive

Automatisch meedraaiende koplampen: ..standaard op Sport/Executive

Parkeersensoren: ......................................standaard op Sport/Executive

Navigatie+audio: ................................................................optie € 5.145,-

Elektrische stoelbediening: ............................standaard m.u.v. Business

Lederen bekleding: ..................................standaard op Luxury/Executive

Lichtmetalen velgen: ..................................................................standaard

Sportonderstel:..............................................................standaard op Sport

Afneembare trekhaak: ..........................................................optie € 863,-

Louwman & Parqui

☎ (0162) 58 52 88

www.lexus.nl

De IS geeft automatisch een seintje wanneer slij-
tage-onderdelen aan vervanging toe zijn. Ook
attent: het navigatiesysteem wijst de weg naar de
dealer.

ren hebben een
onderhoudsvrije
distributieketting.
Lexus adviseert de
koelvloeistof te ver-

versen bij 150.000 km
(of na vier jaar) en
vervolgens elke
90.000 km of twee
jaar. ●
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