
DESIGN
Hoe de designers en ingenieurs 

van Lexus het onmogelijke 

mogelijk maakten.

VAKMANSCHAP  
Ontdek de opmerkelijke 

deskundigheid van de “Takumi”-

meestervaklui van Lexus. 

PRESTATIES 
Een met de hand gemaakte 5,0 

liter V8 of de baanbre kende 

Lexus Multi Stage Hybrid-

aandrijving: kiezen wordt lastig.

TECHNOLOGIE  
Veiliger rijden, dankzij het 

Lexus Safety System + met 

voetgangersdetectie.

LC 500 LC 500h





03DESIGN

01 Avant-gardistische coupélijnen

02 Krachtige “spoelvormige grille”, ledlichten 

03 Verleidelijke lijnen in de verf gezet met chroom

Gepassioneerd door het 

gestroomlijnde profiel 

van de LC besteedden 

de ingenieurs van Lexus 

verschillende maanden 

aan de ontwikkeling van 

een zeer compacte en 

lichte voorwielophanging 

die onder de ultralage 

m o t o r k a p  v a n  d e 

luxecoupé zou passen. 

DE NIEUWE LC
ADEMBENEMENDE COUPÉLIJNEN 
VANBUITEN. LUXE EN 
GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE 
VANBINNEN

In 2012 onthulde Lexus de visionaire 

conceptauto LF-LC. Journalisten en 

autoliefhebbers waren weg van zijn 

gedurfde looks. Volgens sceptici zou 

het onmogelijk zijn hem ook echt te 

gaan bouwen. Met de lancering van 

de uitdagende LC, een prachtige 

2+2-luxecoupé die voor Lexus een 

schitterend nieuw tijdperk inluidt, 

krijgen de twijfelaars ongelijk. We 

gooiden de manier waarop we auto’s 

ontwikkelen compleet om. De LC 

productieklaar maken vergde zowel 

veel verbeeldingskracht als een totaal 

nieuwe aanpak. Ondanks de vrijheid 

van een blanco canvas werden de 

4.000 designers, ingenieurs en technici 

uit het team van hoofdingenieur Koji 

Sato geconfronteerd met een hoop 

uitdagingen. Hoe de coupédaklijn 

behouden, maar tegelijk een interieur 

met vier ruime zitplaatsen creëren? Hoe 

grote 21"-velgen van smeedaluminium 

inpassen onder zo’n lage motorkap? 

Onze designers hadden maanden 

besteed aan besprekingen en het 

boetseren van één enkele karakterlijn 

in klei. Ze weigerden elk compromis. 

Toen het team bijvoorbeeld besefte 

dat de korte koetswerkoverhangen 

van de LC voor- en achteraan, die zo 

cruciaal zijn voor het weggedrag bij 

hoge snelheden, zouden betekenen dat 

nieuwe compacte technologie moest 

worden ontwikkeld voor de koplampen 

en achterlichten, deden ze dat gewoon. 

Niets werd aan het toeval overgelaten. 

Toen het prototype van de LC zijn 

voltooiing naderde, werd daarom keer 

op keer de aerodynamica getest in de 

meest geavanceerde windtunnel ter 

wereld - infrastructuur die Lexus in 

2013 in gebruik nam - gevolgd door 

hogesnelheidstests op de Fuji Speedway 

en de Nürburgring. 
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04 PRESTATIES 

MET DE HAND GEMAAKTE V8 OF 
‘S WERELDS EERSTE MULTI STAGE 
HYBRID-AANDRIJVING
De nieuwe LC biedt opwindend rijplezier dankzij een bijzonder sterk chassis dat 

veelvuldig gebruikmaakt van koolstofvezel en aluminium. Op de weg kunnen 

bestuurders genieten van het nieuwste Lexus Dynamic Handling en van één van 

de twee verbluffende aandrijfgehelen naar keuze: een 5,0 liter V8 met Direct 

Shift-tientrapsautomaat in de LC 500, die tot op de limiet getest werd in de 24 

Uur van de Nürburgring, en de allereerste Multi Stage Hybrid-aandrijving ter 

wereld in de LC 500h. Beide wagens hebben een fantastische motorsound en 

schitterende acceleraties.

01 Mooi gestroomlijnde motorkap, 21" gesmede lichtmetalen velgen

02 Vlakke deurhendels, Lexus-welkom

03 Achterwielaandrijving, laag zwaartepunt
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05VAKMANSCHAP 

GEMAAKT DOOR DE “TAKUMI”-
MEESTERVAKLUI VAN LEXUS

De nieuwe LC zal geproduceerd worden in de 

Motomachi-fabriek van Lexus in Japan, de plek 

waar ook de wereldvermaarde LFA-supersportauto 

met de hand werd gebouwd. Velen van de Takumi-

meestervaklui uit het LFA-project zullen trouwens 

uitsluitend aan de nieuwe LC werken en zo hun enorme 

ervaring ter beschikking stellen in domeinen als het 

fabriceren van componenten van koolstofvezel tot het 

met de hand polijsten van het lakwerk. 

De Takumi-meestervaklui zijn de besten van de 

besten en elk van hen heeft minstens twintig jaar 

ervaring bij Lexus. Ontelbare uren lang hebben ze 

hun vaardigheden aangescherpt en hun zintuigen 

getraind om de kleinste onvolkomenheden te kunnen 

opsporen.

Hun unieke zintuiglijke vaardigheden garanderen 

de kwaliteit van details zoals de uiterst precies 

vormgegeven schakelpeddels, de met de hand 

gestikte interieurbekleding van Alcantara® en een 

schitterend afgewerkte lederen schakelpook. Voor 

hij wordt geleverd, wordt elke LC onderworpen aan 

een allesomvattende reeks inspecties. Tot slot wordt 

een testrit gemaakt om na te gaan of hij wel degelijk 

de perfecte rijervaring en verfijning van wereldklasse 

biedt, die nu eenmaal van Lexus worden verwacht.

04 Lexus Premium Navigation, 

Remote Touch Interface

05 Lexus precisie-uurwerk met wijzerplaat met 

“L”-motief

06 Prachtig vormgegeven voeringen van de deuren 

in Alcantara®
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06 TECHNOLOGIE 

01 De achterlichten hebben de vorm van een oneindige Lexus-“L”

02 De LC 500h met Multi Stage Hybrid-aandrijving

03 Op de bestuurder gerichte, luxueuze cockpit 

04 Instrumenten geïnspireerd door de LFA

01

02



07TECHNOLOGIE 

GENIET VAN HET RIJDEN MET DE 
MEEST GEAVANCEERDE LEXUS 
OOIT GEBOUWD 
Aan de binnenkant is de LC al even verbluffend. Zoals opgelegd door de wetten 

van de fysica zit je laag en dicht bij het zwaartepunt van de wagen. De op de 

bestuurder gerichte cockpit is voorzien van instrumenten geïnspireerd op de LFA, 

en het nieuwste Lexus Premium Navigation-systeem. Om rijden veiliger en meer 

ontspannen te maken, is de LC uitgerust met het baanbrekende Lexus Safety 

System + dat het Pre-Crash System met voetgangersdetectie en Advanced Lane 

Keeping Assist omvat.

03

04



08 TECHNISCHE GEGEVENS



09TECHNISCHE GEGEVENS

LC 500 LC 500h

MAXIMUMVERMOGEN

DIN-pk / kW 477 / 351 359 / 264

MOTOR

Cilinderinhoud (cm3) / cilinders / kleppen 4969 / V8 / 32 3456 / V6 / 24

Max. vermogen (DIN-pk / kW bij t/min) 477 / 351 bij 7100 299 / 220 bij 6600

Max. koppel (Nm bij t/min) 540 bij 4800 348 bij 4900

ELEKTROMOTOR

Maximumvermogen (DIN-pk / kW) — 179 / 132

Max. koppel (Nm) — 300

HYBRIDE BATTERIJ

Type — Lithium-ion

TRANSMISSIE

Aangedreven wielen Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving

Transmissie Direct Shift-tientrapsautomaat Multi Stage Hybrid

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 270 250

0-100 km/u (s) 4,7 5,0

AFMETINGEN (mm)

Lengte 4770 4770

Breedte 1920 1920

Hoogte 1345 1345

TECHNISCHE GEGEVENS

Opmerking: de informatie hierboven is gebaseerd op de voorlopige gegevens van de constructeur en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 

Gelieve uw plaatselijke officiële Lexus-dealer te raadplegen en/of nl.lexus.be voor updates van de informatie.



10 INTERIEURKLEUREN

ALCANTARA®

LEDER

SEMI-ANILINELEDER

INTERIEURKLEUREN

Breezy Blue

Black Burgundy Red Ochre

Black Burgundy Red Ochre



11EXTERIEURKLEUREN

F WHITE (083)

SONIC TITANIUM (1J7)

BLACK (212)1

BURGUNDY RED (3S0)

COPPER BROWN (4X2)

DEEP BLUE(8X5)

SONIC SILVER (1J2)

DARK GRANITE (1G0)

GRAPHITE BLACK (223)

RADIANT RED (3T5)

FLARE YELLOW (5C1)

EXTERIEURKLEUREN

1 Niet-metaalkleur.

Opmerking: door verschillen in het drukprocedé kunnen de weergegeven koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. 



Meer weten over de nieuwe LC: 

nl.lexus.be/lc

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux

© 2016 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.

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.
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