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 LEXUS SERVICE 

 Lexus Service is een uitnodiging aan u om het welzijn 

van uw Lexus toe te vertrouwen aan toegewijde 

professionals. En voor ons is het een kans om een 

ongeëvenaard serviceniveau te bieden. Dankzij 

onder meer de diepgaande opleiding en constante 

loopbaanontwikkeling van onze medewerkers kunt u 

erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om te 

garanderen dat uw Lexus in dezelfde perfecte staat 

blijft als toen u hem kocht. 

•  Professionele Lexus-mecaniciens

• Originele Lexus-onderdelen

• Lexus-onderhoudshistoriek beschermt 

de doorverkoopwaarde

• Grondig visueel veiligheidsrapport

• Lexus-onderhoud exact afgestemd op 

uw behoeften

• De modernste installaties en apparatuur 

 LEXUS-MOBILITEIT 

 We willen er zeker van zijn dat u met een complete 

gemoedsrust overal in Europa met uw Lexus kunt rijden. 

Daarom voorzien we tijdens de eerste drie jaar dat u 

eigenaar bent een gratis Lexus Euro Assistance 24*. 

Dit programma verzekert uw mobiliteit, zodat u steeds 

overal geraakt waar u moet zijn. Het zorgt bijvoorbeeld 

voor het takelen van uw auto, een hotelaccomodatie, 

een vervangwagen, het repatriëren van de auto en 

nog vele andere diensten, mocht uw Lexus immobiel 

of gestolen worden of beschadigd zijn ten gevolge 

een aanrijding. 

 *  De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen. Gelieve inlichtingen te 

vragen bij uw erkende Lexus-dealer of bij uw erkend Lexus-servicecenter. 

 LEXUS-WAARBORGEN 

•  3 jaar of 100.000 km volledige waarborg

• 3 jaar waarborg op lakwerk en tegen 

oppervlakteroest

• 12 jaar waarborg tegen koetswerkperforatie 

door corrosie

Gelieve contact op te nemen met uw erkende Lexus-dealer of met uw erkend 

Lexus-servicecenter voor meer informatie over de waarborgen. 



03

 DE NIEUWE RC F  INHOUD

 Inleiding 04 - 07

 V8-power 08 - 09

 Rijdynamiek 1 0 - 1 1

 Design 1 2 - 1 3

 Carbon Pack 1 4 - 1 5

 Interieurluxe 1 6 - 2 1

 Geavanceerde technologie 22 - 23

 Innoverende veiligheid 24 - 25

 Lexus-kwaliteit 26 - 27

 Technologie en specificaties 28 - 5 1

 DE
NIEUWE RC F 



04



05

 DE NIEUWE RC F  INLEIDING

 AMAZING 
IN MOTION 

 “WE HEBBEN DE NIEUWE RC F-SPORTCOUPÉ GEMAAKT OM 

MAXIMAAL TE GENIETEN, ZOWEL OP HET RACECIRCUIT 

ALS OP DE OPEN WEG.” 

 Yukihiko Yaguchi, hoofdingenieur RC F 

 Van achter het met groot vakmanschap gemaakte stuurwiel biedt de compleet nieuwe 

RC F-sportcoupé adembenemende acceleraties en een opwindende topsnelheid 

op het racecircuit van maar liefst 270 km/u. Het nieuwste “F-model” werd ontwikkeld 

in het technische centrum van Lexus aan de Fuji Speedway (de lastigste bochten 

komen trouwens terug in het “F”-logo) door hetzelfde ingenieursteam dat ook de 

legendarische LFA-supersportauto creëerde. Met zijn buitengewoon stijve chassis, 

gecombineerd met een door de autosport geïnspireerde aerodynamica en V8-motor 

met race-afstelling, geeft de nieuwe RC F rijplezier een compleet nieuwe dimensie. 
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 DE NIEUWE RC F  INLEIDING

 DE
NIEUWE RC F 

 DE COMPLEET NIEUWE SPORTCOUPÉ VAN 
LEXUS CREËERT EEN OPWINDENDE RIJBELEVING 
DOOR GESPIERDE LOOKS TE KOPPELEN AAN 
SPITSTECHNOLOGIE UIT DE AUTOSPORT.   
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 De nieuwe RC F heeft alle techniek voor een sensationeel rijgedrag en is een van 

de meest verbluffende 2+2-sportcoupés die ooit werden gemaakt. De styling is 

agressief, met een door de racerij geïnspireerde aerodynamica en indrukwekkende 

19" velgen van gesmeed aluminium. In het unieke interieur pakt hij uit met door de LFA 

geïnspireerde instrumenten. Onder de motorkap levert de krachtigste V8-motor 

die Lexus ooit ontwikkelde, zijn ontzagwekkende vermogen aan de achterwielen 

af via een supersnel schakelende Sport Direct Shift-achttrapsautomaat. Bij het 

terugschakelen trakteert de RC F u tussen twee versnellingen op de verslavende 

sound van tussengas. Het Torque Vectoring Differential verzekert een maximale 

controle bij hoge snelheden. 
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 DE NIEUWE RC F  V8-POWER

 ONTWORPEN 
VOOR 
OPWINDING 
 GENIET VAN DE KRACHTIGSTE V8-MOTOR DIE 
LEXUS OOIT MAAKTE EN DIE GETEST WERD OP DE 
MEEST VEELEISENDE RACECIRCUITS TER WERELD. 

 De nieuwe met de hand gebouwde 5,0-liter V8-motor werd al ingezet in de 

slopende 24 uur van de Nürburgring en in de Pikes Peak Hill Climb in Colorado. 

Met zijn sportieve prestaties verzet hij de bakens. Naast 477 DIN-pk en een koppel 

van 530 Nm heeft de ontzagwekkende motor een schitterende sound, met lagere 

tonen tot 3.000 t/min en een brul met hogere frequenties boven 6.000 t/min. De 

cilinderkop en andere bewegende componenten werden technisch ontwikkeld 

door Yamaha Motorsport (dat ook de V10-motoren van de LFA leverde). De 

assemblage en afstelling gebeuren in onze fabriek in Tahara. 
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 DE NIEUWE RC F  RIJDYNAMIEK

 ADEMBENEMENDE 
BOCHTEN 
 RIJDEN MET DE COMPLEET NIEUWE RC F IS 
MET VOLLE TEUGEN GENIETEN VAN ELK SNEL 
RECHT STUK, ELKE GLOOIENDE BOCHT EN ELKE 
HAARSPELD. 

 De nieuwe RC F werd ontwikkeld en afgesteld door Lexus “Drive Meisters” en biedt 

een rijervaring die je niet meer vergeet. De korte wielbasis en het zeer stijve chassis, 

dat gebouwd wordt met de nieuwste lijm- en laserlastechnologie, maken de wagen 

subliem wendbaar in bochten. Een multilinkophanging achteraan en dubbele 

A-armen vooraan, gecombineerd met een door de autosport geïnspireerde 

aerodynamica, creëren een rijervaring van wereldklasse. Met Drive Mode Select 

en het Torque Vectoring Differential stemt u de RC F exact af op uw stemming, 

terwijl het nieuwste VDIM met Sport-modus van Lexus de rijervaring verfijnd en 

veilig maakt bij hoge snelheden. 
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 DE NIEUWE RC F  DESIGN

 PASSIE VOOR 
STERKE 
PRESTATIES 
 EXTRA BREDE “SPOELVORMIGE GRILLE” EN 
LUCHTINLATEN, ACTIEVE ACHTERVLEUGEL 
VOOR MEER DOWNFORCE, BODEM MET 
GEAVANCEERDE AERODYNAMICA. 

 De nieuwe, gespierde en agressieve RC F-sportcoupé heeft een extra brede 

“spoelvormige grille” met in het gaaswerk geïntegreerd “F”-motief. Drievoudige “L”-

vormige ledkoplampen die iets van een edelsteen hebben, worden geaccentueerd 

door L-vormige leddagrijlichten en creëren samen een onmiskenbare Lexus-look. 

Het geslaagde profiel van de RC F wordt extra in de verf gezet door een gamma van 

twee 19" velgmodellen van gesmeed aluminium. Zoals op de LFA-supersportauto 

genereert een actieve achterspoiler extra downforce bij snelheden boven 80 km/u. 

Een vierdubbele uitlaat maakt de krachtige uitstraling compleet. 
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 DE NIEUWE RC F  CARBON PACK

 MATERIAAL-
VOORDEEL 
 HET “CARBON PACK” VAN DE RC F OMVAT 
LICHTGEWICHT COMPONENTEN GEMAAKT MET 
BAANBREKENDE COMPOSIETTECHNOLOGIE VAN 
LEXUS. 

 Dankzij koolstofvezeltechnologie die ontwikkeld werd voor onze LFA-supersportauto, 

is de RC F met “Carbon Pack” 9,5 kilogram lichter dan de standaardwagen. Onder 

meer het dak, de motorkap en de actieve achtervleugel zijn van koolstofvezel. 

Componenten van geweven koolstofvezel maken geslaagde visuele vormen 

mogelijk. Een exclusieve heldere vernis garandeert dan weer een uitstekende 

weerbestendigheid. Het Carbon Pack maakt de RC F niet alleen lichter, maar verlaagt 

ook zijn zwaartepunt met 3 mm. Het maakt de rijdynamiek nog beter dankzij een 

kleiner traagheidsmoment bij de rolbewegingen. 
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Zetelbekleding in alcantara is niet beschikbaar in België. Voor de beschikbare interieurs, zie p. 46/47.
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 DE NIEUWE RC F  INTERIEURLUXE

 POLEPOSITION 
 OP DE BESTUURDER GERICHTE COCKPIT, 
LEDEREN SPORTZETELS MET HOGE RUG, 
DOOR DE LFA GEÏNSPIREERDE CENTRALE 
INSTRUMENTEN MET G-KRACHTMETER. 

 Ga ontspannen en zelfverzekerd door snelle bochten in de prachtig afgewerkte 

sportzetels met hoge rug van de RC F. Ze vonden hun inspiratie in de nieuwste 

exclusieve sportkleding en worden gemaakt met integraalschuimtechnologie, die een 

zeer goed ondersteunende pasvorm garandeert. De instrumenten van de RC F zijn 

een verdere evolutie van de unieke centrale interface van de LFA. Ze omvatten een 

grote toerenteller, een digitale en analoge weergave van de rijsnelheid, een scherm 

voor het Torque Vectoring Differential, een G-krachtmeter en zelfs een stopwatch. 

Zacht aanvoelende materialen, een met hoge precisie gemaakte analoge klok en 

led-sfeerverlichting vervolledigen het indrukwekkende interieur. 
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 DE NIEUWE RC F  INTERIEURLUXE

 GASTVRIJHEID 
 GENIET VAN DE TYPISCHE JAPANSE 
GASTVRIJHEID TERWIJL U LUISTERT NAAR HET 
17 LUIDSPREKERS TELLENDE MARK LEVINSON® 
PREMIUM-AUDIOSYSTEEM VAN ABSOLUTE 
WERELDKLASSE. 

 Stap toe op de RC F met de sleutel in uw jaszak en de verlichting van beide 

deurgrepen gaat branden om u te verwelkomen. Wanneer u ze aanraakt, worden de 

deuren ontgrendeld. De technisch prachtige deurgrepen hebben geen sleutelgat en 

dus pure vormen. Neem plaats en u kunt genieten van de krachtige maar energie-

efficiënte airconditioning, die u instelt met elektrostatische schuifregelaars op de 

middenconsole. De RC F is ook de perfecte plaats om te genieten van het Mark 

Levinson® Premium-audiosysteem met 17 luidsprekers. Het creëert een weergaloze 

7.1-kanaals digitale thuisbioscoopervaring, nog verder verbeterd door Clari-Fi™, dat 

kwaliteitsverliezen als gevolg van digitale compressie naar MP3-formaat corrigeert. 



Zetelbekleding in alcantara is niet beschikbaar in België. Voor de beschikbare interieurs, zie p. 46/47.
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 DE NIEUWE RC F  GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

 COMMUNICATIE 
AAN BOORD 
 MULTIMEDIASCHERM VAN 7", INTUÏTIEVE 
BEDIENING MET TOUCH PAD VAN LEXUS 
PREMIUM NAVIGATION EN CONNECTED 
SERVICES. 

 Waar u ook rijdt in Europa, in de RC F vindt u vlot de weg. De innoverende 

nieuwe Touch Pad laat de inzittenden vooraan intuïtief interageren met het centrale 

multimediascherm van 7". Dat laatste fungeert ook als Parking Assist Monitor om 

probleemloos achteruit te rijden. Het Lexus Premium Navigation-systeem biedt 

prachtige graphics in 3D en kan zelfs een QR-code aanmaken voor uw smartphone, 

die u helpt om te voet uw eindbestemming te bereiken. De RC F is voorzien van 

de recentste Connected Services van Lexus zoals Online Search, Google Street 

View®, Panoramio® en Connected Traffic. 

Zetelbekleding in alcantara is niet beschikbaar in België. Voor de beschikbare interieurs, zie p. 46/47.
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 DE NIEUWE RC F  INNOVERENDE VEILIGHEID

 VOORTREFFELIJKE 
BESCHERMING 
 SPORTS VDIM, BLIND SPOT MONITOR EN REAR 
CROSS TRAFFIC ALERT ONDERSTEUNEN UW 
RIJTALENT. 

 Voorzien van Sports VDIM (Sports Vehicle Dynamics Integrated Management) 

en enorme geventileerde schijfremmen heeft de nieuwe RC F alles om u te helpen 

gevaar te vermijden. De Adaptive Cruise Control handhaaft een veilige afstand 

tussen uzelf en een voorligger (ook als die vertraagt). Blind Spot Monitor en Rear 

Cross Traffic Alert detecteren voertuigen die u misschien zelf niet gezien hebt. Als 

een aanrijding waarschijnlijk lijkt, neemt het geavanceerde Pre-Crash Safety-systeem 

het van u over. Kan een botsing niet worden vermeden, dan wordt u beschermd 

door een stevige veiligheidskooi en acht airbags. 
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 DE NIEUWE RC F  LEXUS-KWALITEIT

 ONBERISPELIJK 
AFGEWERKT 

 LEXUS-MEESTERVAKLUI MET WITTE 
HANDSCHOENEN ZIEN TOE OP DE PRODUCTIE 
EN INSPECTEREN ELKE RC F VÓÓR LEVERING IN 
DE ZOGENAAMDE “QUIET ROOM”. 



27

 De nieuwe RC F wordt gebouwd in onze bekroonde fabriek in Tahara door de 

“Takumi”-meestervaklui van Lexus. Met minstens 25 jaar ervaring is elk van hen 

een expert in het vinden van de kleinste onvolkomenheden. Hun verbluffende 

competenties kunt u concreet ervaren wanneer u voor het eerst de uiterst precieze 

aluminium knoppen van het audiosysteem of het prachtig gestikte leder aanraakt. 

De rijk glanzende lak wordt minutieus met de hand nat gepolijst om een perfecte 

afwerking te garanderen. Vóór de finale testrit controleren de “Takumi” met hun 

getrainde gehoor en een gevoelige microfoon op een strategische plaats in het 

interieur de motorloopeigenschappen van elke wagen in de zogenaamde “Quiet 

Room”.  
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 DE NIEUWE RC F  INHOUD
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EN SPECIFICATIES 
 Sterke prestaties op het racecircuit 30 - 3 1
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Zetelbekleding in alcantara is niet beschikbaar in België. Voor de beschikbare interieurs, zie p. 46/47.



 STERKE PRESTATIES 
OP HET RACECIRCUIT 
 Chief Engineer Yukihiko Yaguchi en zijn team ontwikkelden de RC F op de lastigste circuits ter wereld. Ze creëerden een wagen waarvan 
alle autosportfans kunnen genieten, ongeacht hun ervaring. Zowel op het racecircuit als op de open weg kan de rijdynamiek van de wagen 
ogenblikkelijk worden aangepast aan uw rijstijl. 

 STIJF CHASSIS 
 Aan de basis van het voortreffelijke rijgedrag van de nieuwe RC F ligt zijn zeer stijve 

koetswerk. Tal van gespecialiseerde productietechnieken, zoals lijmen, laserlassen 

en meerpuntslassen, verhogen nog de stijfheid. De RC F is uitgerust met een 

onafhankelijke ophanging met schroefveren voor- en achteraan, voorzien van 

schokdempers met enkele buis en stabilisatorstangen. 

 n  TORQUE VECTORING DIFFERENTIAL 
 Om nog meer rijplezier te bieden, kan de RC F uitgerust worden met een Torque 

Vectoring Differential (TVD, differentieel met actieve motorkoppelverdeling) met drie 

werkingsmodi: STANDARD, dat een goed evenwicht biedt tussen wendbaarheid en 

stabiliteit bij hoge snelheid, SLALOM, dat het accent legt op een snedige respons 

op stuurbewegingen, en TRACK, voor een consequent en stabiel bochtgedrag 

op het racecircuit. 

 VOORWIELOPHANGING  
 Met componenten van gesmeed 

aluminium is de voorwielophanging 

met dubbele A-armen licht en alert. 

Een innoverende ophangingsgeometrie 

maakt de stabiliteit en het rijcomfort 

voortreffelijk. 

 ACHTERWIELOPHANGING 
 De stabiliteit rechtuit en in bochten 

wordt gegarandeerd door een 

multilinkophanging achteraan die 

voor het eerst op de alom geprezen 

GS-sportberline werd toegepast. 

Een combinatie van staal met hoge 

treksterkte en gegoten/gesmede 

aluminium componenten houden het 

gewicht laag, maar garanderen een 

trillingsvrije precisie. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 
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 V8-MOTOR 
 De ongelooflijke 5,0-liter V8-motor, die met de 

hand wordt gemaakt en afgesteld wordt met de 

stethoscoop, levert een vermogen van 477 DIN-

pk en een koppel van 530 Nm. De cilinderkop en 

alle bewegende componenten werden ontwikkeld 

voor een hoger maximumvermogen in de hogere 

toerentallen. Geavanceerde geluidstechniek zorgt voor 

een opwindende soundtrack met een diep, vol geluid 

tot 3.000 t/min en een brul met hogere frequenties 

wanneer de motor boven de 6.000 t/min gaat tijdens 

hard optrekken. 

 ACHTVERSNELLINGSBAK 
 De V8-motor levert zijn vermogen aan de wielen via 

een sequentiële Sport Direct Shift-achttrapsautomaat 

met manuele schakelstand. In de manuele stand kunt u 

schakelen met de schakelpeddels voor bliksemsnelle 

sportieve prestaties. Wanneer u terugschakelt met de 

schakelpeddels (wat slechts 0,2 seconden in beslag 

neemt) is er de unieke sound van tussengas tussen 

twee versnellingen. 

 VELGEN VAN GESMEED ALUMINIUM 
 De velgen van de RC F worden gesmeed (en niet 

gegoten) volgens een procedé dat de hamerslagen 

van een smid nabootst om stevigheid dankzij een 

betere structuur van het metaal te combineren met 

een laag gewicht. 

 DRIVE MODE SELECT 
 Met de Drive Mode Select stemt u de prestaties van de 

auto af op uw voorkeuren. De rijmodus ECO verlaagt 

de uitstoot en bespaart brandstof. Het voor elke dag 

bedoelde NORMAL biedt een ideaal evenwicht tussen 

vermogen, een laag verbruik en rijcomfort. Mag de 

aandrijflijn voor u nog alerter, dan kiest u de rijmodus 

SPORT S of SPORT S+. 

 GEAVANCEERDE AERODYNAMICA 
 De nieuwe RC F heeft zeer goede aerodynamische 

eigenschappen, dankzij details zoals een nagenoeg 

vlakke bodem en kleine vleugeltjes op de stijlen 

van het deurframe vooraan. Die vleugeltjes werden 

voor het eerst gebruikt op F1-raceauto’s en creëren 

luchtwervelingen die de luchtstromen naar binnen 

helpen te trekken, waardoor de wagen beter door 

de lucht klieft. 

 SPORTS VDIM 
 Sports VDIM (Sports Vehicle Dynamics Integrated 

Management) zorgt ervoor dat u vlot en veilig kunt 

genieten van het enorme vermogen van de RC F. Het 

systeem regelt de afstelling van gas, stuur en ophanging 

in functie van sportievere prestaties, en grijpt pas bij een 

hogere middelpuntvliegende kracht in. Als u er klaar 

voor bent om de RC F tot het uiterste te drijven, kunt 

u het Sports VDIM zelfs volledig uitzetten. 

 A.  Met VDIM. De systemen voor de regeling van de rijdynamiek werken 

naadloos samen. 

B.  Zonder VDIM. De systemen voor de regeling van de rijdynamiek werken 

los van elkaar. 



 GEAVANCEERDE 
VEILIGHEID 
 Behalve het nieuwste Sports VDIM (Sports Vehicle Dynamics Integrated Management) heeft de nieuwe RC F ook enorme remmen 
om u te helpen gevaar te vermijden. Enkele van zijn baanbrekende rijhulpsystemen zijn Pre-Crash Safety, een adaptieve cruise control, 
Lane Departure Alert en automatische grootlichten (Automatic High Beam). Een zeer stevige veiligheidskooi en acht airbags bieden een 
uitzonderlijke bescherming van de inzittenden. 

 n  PRE-CRASH SAFETY / LANE DEPARTURE ALERT / AUTOMATIC HIGH BEAM 
 Een millimetergolfradar en een computer berekenen het risico op een aanrijding vooraan. Bij hoog risico wordt de bestuurder visueel en met geluidssignalen gewaarschuwd 

en verhoogt het systeem de remdruk. Wanneer een aanrijding onvermijdelijk wordt geacht, worden automatisch de remmen ingeschakeld en de veiligheidsgordels vooraan 

strakker aangespannen. De adaptieve cruise control maakt gebruik van dezelfde radartechnologie en bewaart automatisch een ingestelde afstand tot een voorligger. Dankzij 

een camera achter de achteruitkijkspiegel kan het Lane Departure Alert u waarschuwen als u onbedoeld van uw rijstrook afwijkt. De automatische grootlichten doen 

‘s nachts een beroep op dezelfde camera en schakelen automatisch om van grootlicht naar dimlicht wanneer ze de lichten van een tegenligger of voorligger detecteren. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 
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 BLIND SPOT MONITOR 
 Radars in de achterbumper detecteren voertuigen 

die zich in de rijstroken naast de auto bevinden en niet 

zichtbaar zijn in de buitenspiegels. Als de bestuurder 

de richtingaanwijzer inschakelt om van rijstrook te 

veranderen en een voertuig in de dode hoek komt, geeft 

de Blind Spot Monitor onmiddellijk een waarschuwing 

in de betreffende buitenspiegel. 

 ACHT AIRBAGS 
 In de RC F zijn er acht airbags die zorgen voor de 

veiligheid van de inzittenden. De bestuurder en de 

voorpassagier worden beschermd door tweetraps 

airbags voor het hoofd, en door knie- en zijairbags. 

Over de volledige lengte van de flanken links en 

rechts zijn er gordijnairbags. Alle veiligheidsgordels 

zijn bovendien voorzien van gordelspanners. 

 REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
 Tijdens het achteruitrijden, bijvoorbeeld op een drukke 

parking, controleert het Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 

met behulp van de radars van de Blind Spot Monitor 

of er voertuigen aankomen in de slecht zichtbare 

zone achter de auto. Wanneer een voertuig wordt 

gedetecteerd, waarschuwt het RCTA u visueel in de 

buitenspiegels en met een zoemer. 



 BUITEN-
UITRUSTING 

 DRIEVOUDIGE LED-LICHTEN 
MET “L”-VORM / LED-
DAGRIJLICHTEN 
 Drievoudige “L”-vormige led-

koplampen die iets van een edelsteen 

hebben, gebruiken dezelfde lichtbron 

voor de groot- en dimlichten. Het 

indrukwekkende aura van de RC F 

wordt extra in de verf gezet met “L”-

vormige dagrijlichten opgebouwd uit 

dikwandige leds. 

 LED-ACHTERLICHTEN 
 De achterlichten bestaan uit elegante 

leds ondergebracht in de voor Lexus 

typische “L”-vorm. Het procedé 

voor dikwandig spuitgieten levert 

een kristalhelder uitzicht op, en een 

opvallend sterke look, ook wanneer de 

achterlichten niet branden. 

 19" VELGEN VAN GESMEED 
ALUMINIUM 
 Machinaal bewerkte, driedimensionale 

spaken geven een scherpe look en 

weerspiegelen de uitstekende 

dynamische prestaties van ons nieuwste 

‘F’-model. 

 n  19" VELGEN VAN 
GESMEED ALUMINIUM 

 Handgepolijste velgen met Lexus ‘L’-

motief spaken combineren Takumi-

vakmanschap met geavanceerde 

gewichtsverlagende technologie. 

 n  Beschikbaar als een optie, als onderdeel van een pack, of standaard op bepaalde uitvoeringen. 



 BINNEN-
UITRUSTING 

 OP DE BESTUURDER GERICHTE COCKPIT 
 Dankzij de op de bestuurder gerichte cockpit van de nieuwe RC F kunt u zich 

perfect ontspannen en concentreren op de weg of het circuit. Achter het met groot 

vakmanschap afgewerkte stuurwiel stelt u de luxueuze voorzetels met tot 8 functies 

elektrisch in zoals u dat wilt. 

 SPORTSTUURWIEL 
 De RC F krijgt als eerste Lexus een stuur met dikke, elliptische velg die de controle 

tijdens sportief rijden verbetert. Daarnaast werd de inplanting, de vorm en de 

werking van de schakelpeddels aan het stuur geoptimaliseerd om snel en precies 

te kunnen schakelen. 

 LEDEREN SPORTZETELS 
 De volledig nieuwe zetels met hoge rug worden gemaakt met de 

integraalschuimtechnologie van Lexus, die een aangename, goed ondersteunende 

pasvorm oplevert. De door de autosport geïnspireerde technologie maakt 

een hoger comfort en een betere zijdelingse steun mogelijk dan met klassieke 

bekledingsmethoden kan worden bereikt. 

 VERWARMBARE / GEVENTILEERDE ZETELS 
 Zowel de bestuurder als de voorpassagier kunnen hun met leder beklede zetel 

verwarmen of ventileren. Het onderstreept het gevoel van luxe, vooral in extreme 

weersomstandigheden. 

Zetelbekleding in alcantara is niet beschikbaar in België. Voor de beschikbare interieurs, zie p. 46/47.
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 AUDIO EN 
MULTIMEDIA 

 CENTRALE DIGITALE INSTRUMENTEN 
 De volledig nieuwe instrumenten van de RC F zijn een verdere evolutie van de 

instelbare en van de rijmodus afhankelijke interface van de LFA. Ze omvatten een 

grote, centrale toerenteller, die verandert volgens de rijmodus. De rijsnelheid wordt 

digitaal en analoog weergegeven. En er is een scherm voor het Torque Vectoring 

Differential, net als een G-krachtmeter, meters voor de olie- en watertemperatuur, 

informatie over de kilometerstand en zelfs een stopwatch. 

 MARK LEVINSON® 
 Het 835 W sterke Mark Levinson® Premium Surround-audiosysteem met 

17 luidsprekers is exact afgestemd op de akoestiek in het interieur van de RC F. 

Het creëert een weergaloze 7.1-kanaals digitale thuisbioscoopervaring, nog verder 

verbeterd door Clari-Fi™, dat kwaliteitsverliezen als gevolg van digitale compressie 

naar MP3-formaat corrigeert. 
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 LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 
 Het scherm van 7" wordt bediend met 

de Touch Pad of met spraakopdrachten. 

Het biedt prachtige graphics in 3D en 

vele mogelijkheden voor de weergave 

van kaarten. Het systeem kan zelfs 

een QR-code aanmaken voor uw 

smartphone, die u helpt om te voet uw 

eindbestemming te bereiken. 

 TOUCH PAD 
 De Touch Pad met Remote Touch 

Interface laat de inzittenden vooraan 

intuïtief interageren met het centrale 

multimediascherm van 7". De Touch 

Pad is ergonomisch vormgegeven en is 

net zo gemakkelijk te gebruiken als een 

smartphone of tabletcomputer. 

 DE ALLERNIEUWSTE 
MULTIMEDIA 
 De nieuwe RC  F beschikt over de 

allernieuwste multimediatechnologie 

van Lexus zoals het Lexus Premium 

Navigation-systeem en de Lexus 

Connected Services, met onder meer 

Google Street View®. Het helpt u 

zelfs de milieuvriendelijkste route te 

berekenen. 

 LEXUS CONNECTED 
SERVICES 
 De nieuwe RC F biedt u diensten zoals 

Online Search, Google Street View®, 

Panoramio® en Connected Traffic. Om 

het u nog gemakkelijker te maken, kunt 

u zelfs van uw laptop of tablet een route 

doorsturen naar het navigatiesysteem 

van de RC F. 

 PARKING ASSIST MONITOR 
 Schakel de achteruitversnelling in en u 

krijgt op het Lexus Media Display de 

zone achter de auto te zien. Op het 

scherm worden ook geleidingslijnen 

weergegeven om u te helpen bij het 

parkeren. 

 DIGITALE CONNECTIVITEIT 
 Talrijke digitale toepassingen kunnen 

worden gesynchroniseerd naar 

het Lexus Media Display. U kunt 

bijvoorbeeld het volledige adresboek 

van uw smartphone downloaden en 

erin bladeren. Via diverse schermen 

kunt u een iPhone of andere multimedia-

apparaten zien en bedienen. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 De speciaal voor toepassing in de 

wagen ontwikkelde Lexus hotspot 

biedt draadloze connectiviteit voor tot 

5 apparaten met WiFi zoals mobiele 

telefoons en tablets. Ze wordt van 

stroom voorzien door het elektrische 

systeem van de wagen en is uitgerust 

met een krachtige antenne. U kiest zelf 

een simkaart. 

 ¢ Beschikbaar als accessoire.

Zetelbekleding in alcantara is niet beschikbaar in België. Voor de beschikbare interieurs, zie p. 46/47.
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 TECHNISCHE 
GEGEVENS 

 1 Gebaseerd op eigen gegevens van de constructeur.

*  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving, conform de eisen van Richtlijn 80/1268/EEG, inclusief amendementen, met een model voorzien van de Europese standaarduitrusting. Voor meer informatie over, of indien 

u interesse hebt om een auto met Europese standaarduitrusting te kopen, kunt u contact opnemen met uw erkende Lexus-dealer. 

Het brandstofverbruik en de CO2-waarden van uw auto kunnen verschillen van de gemeten waarden. De rijstijl en diverse andere factoren (staat van de weg, verkeersdrukte, staat van de auto, bandenspanning, gemonteerde uitrusting, belading, aantal passagiers, enz.) 

spelen een rol in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

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

RC F

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximumvermogen (DIN-pk / kW) 477 / 351

CO2-uitstoot (g/km)* 251

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

Topsnelheid (km/u) 270

Luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) 0,33

VERBRANDINGSMOTOR

Cilinderinhoud (cm3) 4969 

Cilinders / kleppen V8 / 32

Max. vermogen (DIN-pk / kW bij t/min) 477 / 351 bij 7100

Max. koppel (Nm bij t/min) 530 bij 4800 - 5600

TRANSMISSIE

Aangedreven wielen Achterwielaandrijving

Transmissie Automatische transmissie Sport Direct Shift met 8 versnellingen

BRANDSTOFVERBRUIK*

Gecombineerd (l/100 km) 10,8

Binnen de stad (l/100 km) 16,1

Buiten de stad (l/100 km) 7,8

Brandstoftank (l) 66

BAGAGERUIMTE (l)

Alle zetels rechtop 366 1
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 Opmerking: alle afmetingen zijn in millimeter. 
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 STANDAARDUITRUSTING 

 1  ABS = Anti-lock Braking System (antiblokkeersysteem remmen) / BAS = Brake Assist System (elektronische noodremhulp) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (elektronische remkrachtverdeling) / 

ECB = Electronically Controlled Braking (elektronisch gestuurd remsysteem) / EPS = Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging) / TRC = Traction Control (tractiecontrolesysteem) / VSC = Vehicle Stability Control (elektronisch stabiliteitssysteem). 

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK

Actieve remlichten 

Rem-, stabiliteits-, stuur- en tractiesystemen1

- ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC

Drive Mode Select

- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

HAC (Hill-start Assist Control), wegrijhulp op hellingen

Blind Spot Monitor (BSM)

- buitenspiegels met BSM-technologie

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Lane Departure Alert (LDA)

AL-TPWS (Auto Location Tyre Pressure Warning System), waarschuwing 

lage bandenspanning met automatische lokalisatie

Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) met Sport-modus

PASSIEVE VEILIGHEID

In totaal 8 airbags

- flanken: gordijnairbags over volledige lengte

- bestuurder en voorpassagier: hoofd-, zij- en knieairbags

Aan/uit-schakelaar voor airbag voorpassagier

Gordelwaarschuwing vooraan met geluids- en visueel signaal 

ISOFIX-bevestigingspunten op buitenste zitplaatsen achteraan

Gordelspanners vooraan en op buitenste zitplaatsen achteraan

EXTERIEUR

19" velgen van gesmeed aluminium met 10 dubbele spaken

- 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden achteraan

Brembo® schijfremmen

- 380 mm (vooraan) en 345 mm (achteraan)

Buitenspiegels

- automatisch elektrisch inklapbaar

- elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

- elektrochromatisch (zelfdimmend)

- geïntegreerde richtingaanwijzers en omgevingsverlichting

F-logo’s op flank en achteraan

Lasergesoldeerde dakstructuur

AHB (Automatic High Beam), automatische grootlichten

Led (Light Emitting Diode)

- dagrijlichten

- L-vormige koplampen met automatische hoogteregeling en sproeiers

- achterlichten

Parkeerhulpsensoren voor- en achteraan

Achterspoiler

- elektrisch wegklapbaar

UV- en hittewerende, getinte ruiten

Waterafstotend glas voor ruiten van deuren vooraan

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem

- startonderbreker / inbraaksensor / sirene

Automatische deurvergrendeling

Dubbele deurvergrendeling
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 1 De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie over de Lexus Connected Services die in uw land beschikbaar zijn. 
2 Vier zitplaatsen. 

AUDIO, COMMUNICATIE EN 
INFORMATIE

4,2" multi-informatiescherm in kleur

- animatie met F-logo

- G-krachtsensor

- rondetijden

- weergave van koppelverdeling

Electro Multi-Vision-scherm

Active Sound Control

Analoge klok met witte led-verlichting

Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio

Lexus Media Display

- 7" scherm

- AM/FM-tuner

- radioantenne geïntegreerd in achterruit

DAB-tuner

Mark Levinson®-audiosysteem met 17 luidsprekers

In het dashboard geïntegreerde cd-/dvd-speler voor 1 cd/dvd

Lexus Premium Navigation met Connected Services1

- Digital Terrain Model / Route Trace Registration

- Ecological Route / Speed Camera Guidance

- Online Search / Google Street View® / Panoramio®

- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar

- Urgent Traffic Event Notification / QR-code van bestemming

Bediening via Touch Pad

Parking Assist Monitor met geleidingslijnen op het scherm

Optitron-instrumenten

Bedieningselementen op het stuurwiel

- audio / scherm / telefoon / spraakherkenning

Twee USB-poorten en AUX-aansluiting

INTERIEURCOMFORT EN 
FUNCTIONALITEIT

12 V-aansluitpunt

Cruise control

Machinaal bewerkte sportpedalen en voetsteun

Elektrische ruiten

Elektronische airconditioning

- 2 zones

Middenarmsteun vooraan en opbergvak

Hoofdsteunen voor- en achteraan met “F”-logo in reliëf

Sportzetels vooraan (bestuurder en passagier)

- 8-voudige elektrische verstelling 

Zetelbekleding van geperforeerd semi-anilineleder 

- verwarmbare en geventileerde voorzetels (bestuurder en 

passagier)

Instapverlichting

Met leder beklede schakelpook

Geheugen voor voorzetel (enkel bestuurder), buitenspiegels en 

stuurwiel

Startknop

Ruitenwissers met regensensor

Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel

Middenconsole achteraan, vast2

- armsteun en doorlaadluik

Sportstuur afgewerkt met geperforeerd leder en “F”-logo

- elektrisch multiverstelbaar

- verwarmbaar

- schakelpeddels

Bandenreparatiekit
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 OPTIES 
EN PACKS 

OPTIES RC F

Exterieur

Metaalkleur o

Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak1 o1

19’’ velgen van gesmeed aluminium met L-vormig motief, 255/35 R19-banden vooraan en 

275/35 R19-banden achteraan2

o2

Torque Vectoring Differential (TVD, vectoriële controle van het koppel) o

PACKS RC F

Geavanceerde veiligheid & rijhulpsystemen

Pre-Crash Safety (PCS) o

Exterieur

Carbon Pack1/2 o1/2

 — = niet beschikbaar / o = beschikbaar als optie of pack tegen meerprijs / s = standaard 

1 Het Carbon Pack kan niet gecombineerd worden met het elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak, omwille van het dak in carbon.
2 De 19’’ velgen van gesmeed aluminium met L-vormig motief maken deel uit van het Carbon Pack (zie p. 43).  
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 1 Actief vanaf 40 km/u. 

EXTERIEUR

Carbon Pack 

19" velgen van gesmeed aluminium met L-vormig motief

- 255/35 R19-banden vooraan en 275/35 R19-banden 

achteraan

Handschoenkastje met koolstofvezelafwerking

Achterspoiler, dak en motorkap

- koolstofvezelafwerking

GEAVANCEERDE VEILIGHEID & 
RIJHULPSYSTEMEN

Pre-Crash Safety (PCS)

Adaptieve cruise control (ACC)1

PCS met millimetergolfradar
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 ACCESSOIRES 

 STOFFEN VLOERMATTEN 
 Luxueuze maar goed beschermende 

zwarte vloermatten. Ze worden gemaakt 

van geluidsabsorberend acuvelours en 

hebben een perfecte pasvorm. De mat 

voor de bestuurder is voorzien van 

twee veiligheidsbevestigingen om te 

verhinderen dat ze wegglijdt. 

 VERTICAAL BAGAGENET 
 Maakt de koffer extra handig en houdt 

hem netjes. Het net wordt vastgemaakt 

aan haken die standaard voorzien 

worden op de flank van de koffer, en 

is voorzien van twee vakken waarin u 

kleinere spullen kunt opbergen die u 

vlot bij de hand wilt houden. 

 RUBBEREN VLOERMATTEN 
 De ultieme bescherming voor het tapijt 

van uw wagen tegen modderige of natte 

schoenen en tegen vuil, zand en stof. De 

mat voor de bestuurder is voorzien van 

twee veiligheidsbevestigingen die ze 

stevig op haar plaats houden. 

 SIERZAKJE VOOR SLEUTEL 
 Een stijlvol zakje voor de Smart Key van 

uw wagen. Gemaakt van donkergrijs 

kunstleder met decoratieve stiksels. Op 

de achterkant is in reliëf het Lexus-logo 

aangebracht. 

 HORIZONTAAL BAGAGENET 
 Een handige oplossing om afleiding 

als gevolg van schuivende bagage in 

de koffer te vermijden. Het net wordt 

vastgemaakt aan haken die standaard 

voorzien worden in de koffer, en is ideaal 

voor een hand- of aktetas. 
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 INTERIEURCOMBINATIES 

 Black 

 Black 

 Glass Fibre, Silver 

 Moon Stone 

 Carbon 

 Red 

 INLEGWERK3 

 ALCANTARA1 

 SEMI-ANILINE LEDER2 

 1 Alcantara is niet beschikbaar in België.
2 Semi-anilineleder is standaard.
3 Inlegwerk Carbon is exclusief voorbehouden voor de RC F met Carbon Pack. 
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 Leder in Moon Stone met inlegwerk Glass Fibre, Silver  Leder in Red met inlegwerk Glass Fibre, Silver 

 Leder in Black met inlegwerk Glass Fibre, Silver  Alcantara1 met inlegwerk Carbon 
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 EXTERIEURKLEUREN 

 F WHITE (083) 

 BLACK (212)1 

 SONIC SILVER (1J2) 

 STARLIGHT BLACK (217) 
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 SAPPHIRE BLUE (8X1) 

 SOLAR FLARE (4W7) 

 RADIANT RED (3T5) 

 MERCURY GREY (1H9) 

 1 Niet-metaalkleur. 

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven exterieurkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. 
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 Bij Lexus vinden we enkel verbluffend goed genoeg. Dat geldt evenzeer voor onze 

service en naverkoop als voor de auto’s zelf. Tijdens de volledige levensduur van uw 

auto garandeert Lexus Care dat een Lexus hebben voor u een topklasse-ervaring 

is, met service en onderhoudsplannen op maat, elk uitgewerkt voor volledige 

tevredenheid in elk opzicht en een totale gemoedsrust.

De auto’s van Lexus worden voorzien van de meest geavanceerde technologie 

ter wereld om u geheel in de geest van het Japanse “Omotenashi” (de typische 

Japanse gastvrijheid) een verbluffende ervaring te bieden. Zoals we ook het 

maken van auto’s op een unieke manier benaderen, streven we ernaar elke klant 

te behandelen zoals we dat met een gast thuis zouden doen. Die filosofie voor een 

service van wereldklasse heeft geleid tot details als (bijvoorbeeld) verse bloemen 

in de overhandigingsruimtes, brandschone werkruimtes en een gratis aangeboden 

wasbeurt voor uw auto.

Na de levering van elke nieuwe Lexus beschouwen we zorgen voor uw auto als 

zorgen voor u, onze klant. De erkende dealers van Lexus engageren zich om de 

allerhoogste klantentevredenheid te bereiken. In onze comfortabele wachtruimte 

kunt u bij een koffie het recentste nieuws doornemen, of online gaan als u dat wenst. 

Ondertussen doen onze mecaniciens hun werk met optimale efficiëntie zodat u met 

een minimale onderbreking van uw dag weer de weg op kunt. 

 LEXUS CARE 
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 LEXUS SERVICE 

 Lexus Service is een uitnodiging aan u om het welzijn 

van uw Lexus toe te vertrouwen aan toegewijde 

professionals. En voor ons is het een kans om een 

ongeëvenaard serviceniveau te bieden. Dankzij 

onder meer de diepgaande opleiding en constante 

loopbaanontwikkeling van onze medewerkers kunt u 

erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om te 

garanderen dat uw Lexus in dezelfde perfecte staat 

blijft als toen u hem kocht. 

•  Professionele Lexus-mecaniciens

• Originele Lexus-onderdelen

• Lexus-onderhoudshistoriek beschermt 

de doorverkoopwaarde

• Grondig visueel veiligheidsrapport

• Lexus-onderhoud exact afgestemd op 

uw behoeften

• De modernste installaties en apparatuur 

 LEXUS-MOBILITEIT 

 We willen er zeker van zijn dat u met een complete 

gemoedsrust overal in Europa met uw Lexus kunt rijden. 

Daarom voorzien we tijdens de eerste drie jaar dat u 

eigenaar bent een gratis Lexus Euro Assistance 24*. 

Dit programma verzekert uw mobiliteit, zodat u steeds 

overal geraakt waar u moet zijn. Het zorgt bijvoorbeeld 

voor het takelen van uw auto, een hotelaccomodatie, 

een vervangwagen, het repatriëren van de auto en 

nog vele andere diensten, mocht uw Lexus immobiel 

of gestolen worden of beschadigd zijn ten gevolge 

een aanrijding. 

 *  De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen. Gelieve inlichtingen te 

vragen bij uw erkende Lexus-dealer of bij uw erkend Lexus-servicecenter. 

 LEXUS-WAARBORGEN 

•  3 jaar of 100.000 km volledige waarborg

• 3 jaar waarborg op lakwerk en tegen 

oppervlakteroest

• 12 jaar waarborg tegen koetswerkperforatie 

door corrosie

Gelieve contact op te nemen met uw erkende Lexus-dealer of met uw erkend 

Lexus-servicecenter voor meer informatie over de waarborgen. 



 ONTDEK DE 
NIEUWE RC F 
 Neem contact op met de erkende Lexus-dealer bij u in de buurt 

voor een proefrit.

Meer over de nieuwe RC F: 

nl.lexus.be/rcf

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2015 Lexus Belgium - TBel n.v. behoudt zich het recht voor om details van specificaties en uitrusting zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De specificaties en uitrusting zijn ook onderhevig aan plaatselijke 

wetgevingen en vereisten. Vraag bij uw plaatselijke officiële Lexus-dealer naar details over dergelijke 

veranderingen, die voor uw regio vereist zouden kunnen zijn.

Opmerking: de afgebeelde voertuigen en de in deze brochure beschreven specificaties kunnen afwijken van 

de modellen en uitrusting die in uw regio beschikbaar zijn. De koetswerkkleur van het voertuig kan licht afwijken 

van de in deze brochure afgedrukte foto’s.

Lexus Belgium - TBel n.v. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem - www.lexus.be

M9715-RCF01-NL/red. 09.2015

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.

Gedrukt in Europa, september 2015 

 DE NIEUWE RC F 
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