
 RC 300h zelfopladende hybride 
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 “Voor de nieuwe RC 300h hebben we een elegante sportcoupé met een 
schitterende look ontworpen. Hij toont zich bijzonder meeslepend om 
mee te rijden en verzekert een typisch Japanse ‘Omotenashi’-gastvrijheid 
in het interieur. 

 HOOFDINGENIEUR RC
NAOKI KOBAYASHI 
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 INHOUD  EXPERIENCE AMAZING 

 De nieuwe RC 300h werd ontwikkeld om uw ziel te beroeren en is een 
van de aantrekkelijkste sportcoupés die Lexus ooit heeft gebouwd. Door 
designelementen van de LC sportcoupé te verenigen met het wereldbefaamde 
Takumi-vakmanschap en innovatieve technologie, werd de RC 300h een 
prachtige wagen om te bezitten.

Deze adembenemende sportcoupé werd ontwikkeld en tot het uiterste 
gedreven op de Nürburgring, het meest veeleisende racecircuit ter wereld, 
en is dan ook uitgerust met een uitzonderlijk stijf chassis. Dat zorgt samen met 
de raceafstelling van de ophanging voor een onvergetelijke en simpelweg 
adembenemende rijervaring.

Met zijn zelfopladende hybridesysteem van Lexus levert de RC 300h een 
uitzonderlijke respons en een snedig rijgedrag. Innovatieve technologie op de 
nieuwe RC 300h omvat Lexus Premium Navigation met touchpadbediening, 
Lexus Link-connectiviteit en het Lexus Safety System +. En voor een meer 
dynamische rijervaring is er de RC 300h F SPORT Line met adaptieve variabele 
ophanging, 19" lichtmetalen velgen en een F SPORT-stuur. 
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 DESIGN 

 In het verleden werden heel wat Lexus-modellen omschreven als innovatief 
en revolutionair, gedurfd of zelfs opvallend. Het adjectief ‘sexy’ werd echter 
niet vaak geassocieerd met ons merk, maar daar bracht de onthulling van de 
nieuwe Lexus RC 300h verandering in. 

De scherpgelijnde sportcoupé, die werd voorgesteld op het autosalon van 
Parijs 2018 en die heel wat stijlelementen overneemt van zijn voorgangers, 
ademt een en al glamour en elegantie. Het typische Lexus-radiatorrooster, dat 
intussen alom wordt beschouwd als een uithangbord voor uitmuntendheid, 
inspireert zich op dat van de LC coupé, net als de compacte drievoudige 
ledkoplampen en de aerodynamische buitenspiegels. Het radiatorrooster 
wordt aan beide zijden geflankeerd door driehoekige lichtblokken die veel 
gelijkenissen vertonen met die van de LFA supersportwagen. 

 ONTWORPEN OM TE VERLEIDEN 
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 DESIGN 

Achteraan projecteren de lichtblokken een spiegeleffect, dat een L-vorm 
kreeg om zijn merkidentiteit te benadrukken. Een subtiel designelement dat 
onze minutieuze aandacht voor details bevestigt. 

De schitterende aluminium interieurafwerking in Naguri-stijl benadrukt het 
gebeitelde dashboard van de RC 300h F SPORT Line en geeft hem een 
weelderig karakter. 

“Met ‘sexy’ bedoelen we een mooi en sensueel design, een zichtbaar 
dynamische structuur en een laag en breed koetswerk, stuk voor stuk 
voorzien van hypergeavanceerde Lexus-technologie”, zo vertelt Yasuo Kajino, 
Hoofdontwerper in de designafdeling van Lexus. 

De nieuwe RC 300h vult een al lang bestaand hiaat in het Lexus-gamma 
op. “Toen we het pas gebeitelde kleimodel op ware grootte bekeken, waren 
we bijzonder enthousiast omdat we voor het eerst in de geschiedenis van 
Lexus een volwaardige coupé hadden gemaakt”, vertelt Naoki Kobayashi, 
Hoofdingenieur voor de RC.

“De nieuwe RC 300h werd nauwkeurig vormgegeven om de nadruk op 
prestaties te leggen en biedt een van de zuiverste en meest opwindende 
Lexus-ervaringen ooit. Hij is even luxueus als performant”, verduidelijkt 
Kobayashi-san, “en verzekert een hoger rijgemak bij hoge snelheden en 
omgevingen met hogere G-krachten.” 

De RC 300h is ook erg veilig: hij beschikt namelijk over het geavanceerde 
Lexus Safety System +. Bovendien toont hij zich erg stijf. De balken in de 
drempels en de deurpanelen werden extra dik gemaakt om sterke rijprestaties 
te ondersteunen en veel van zijn componenten zijn gelijmd en vervolgens 
gelast, een techniek die Lexus heeft geperfectioneerd om het chassis van de 
wagen te versterken. De 19"-velgen zitten in brede, uitgesproken wielkasten. 
Het prachtig ontworpen en stille interieur oogt zelfzeker en sportief. Dat de 
RC 300h er zo gedurfd en sterk uitziet, is te danken aan de verregaande 
inspanningen die Lexus heeft geleverd om hem zo te maken. 

“Het was niet eenvoudig om een totale koetswerkstijfheid te verzekeren”, legt 
Kobayashi-san uit. “De uitdaging was duidelijk: hoe konden we de stijfheid 
verhogen en tegelijk trouw blijven aan Lexus’ designfilosofie ‘L-finesse’ (L 
= Leading edge).” Het antwoord schuilt volgens hem in stijlelementen van 
befaamde conceptcars, om mooie, technologisch geavanceerde elementen 
op meesterlijke wijze te verenigen tot een comfortabele en uiterst functionele 
rijomgeving. 
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 DESIGN 

 ONTWORPEN IN EEN VAN ‘S 
WERELDS MEEST GEAVANCEERDE 
WINDTUNNELS 

 Het eerste dat opvalt aan het aerodynamicalaboratorium van Lexus, is 
de grootte ervan. De speciaal gebouwde windtunnel van het labo, in het 
onderzoeks- en ontwikkelingshoofdkantoor in de Japanse prefectuur 
Aichi, is een enorme, 22 meter hoge en 260 meter lange lus. Het was die 
hypergeavanceerde vestiging waar onze designers en ingenieurs honderden 
uren doorbrachten om de luchtstroom rond de nieuwe RC 300h te analyseren. 
“De belangrijkste functie van een windtunnel is een stabiele luchtstroom 
naar de auto te sturen, zodat we de aerodynamica kunnen onderzoeken en 
verbeteren”, aldus Toshiyuki Murayama, hoofd van de afdeling thermisch 
beheer en aerodynamica. 

Het RC-designteam heeft onvermoeibaar gewerkt om de aerodynamische 
uitrusting te perfectioneren: luchtkanalen in de voorbumper regelen de 
luchtsnelheid over de flanken van de auto en reduceren turbulentie. Een 
luchtstabiliserende geleider achter het radiatorrooster onderdrukt de vorming 

van een vortex en verhoogt de efficiëntie van de radiator. Een gegroefde 
voorvleugelafwerking helpt de luchtstroom over de banden te leiden en de 
stuurprecisie te verbeteren. De aerodynamische stabilisatievinnen bevinden 
zich aan de voorste tip van het deurframe en op de achterste lichtblokken om 
de luchtstroom over de flanken van de wagen vloeiender te maken en zo de 
rechtuitstabiliteit te verhogen. Tot slot werden de hoeken van de achterbumper 
en de onderste sierplaat geoptimaliseerd om lucht van de wagen weg te leiden.

Hoewel de onderkant van de coupé doorgaans aan het zicht onttrokken is, 
werden ook daar indrukwekkende aanpassingen doorgevoerd: grote platen 
onder de motor en de bodem en luchtstabiliserende vinnen dringen de 
turbulentie verder terug. Bovendien loopt de hoek van de bodem achteraan 
omhoog om zo een venturi-effect te creëren om enerzijds de neerwaartse 
druk te verhogen en anderzijds de luchtstroom van de auto weg te leiden. 

01  Opvallend Lexus-radiatorrooster, drievoudige ledkoplampen en aerodynamische buitenspiegels
02 Luchtkanalen in de voorbumper regelen de luchtsnelheid over de flanken van de auto
03 Vinnen op de achterlichtblokken verhogen de rechtuitstabiliteit 
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 PRESTATIES 

 “Zo verzekert de nieuwe RC 300h een van de zuiverste en meest 
opwindende Lexus-rijervaringen.” 

 HOOFDINGENIEUR RC
NAOKI KOBAYASHI 
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 PRESTATIES 

 SCHERP EN TOCH VLOEIEND 

 De nieuwe RC 300h, die werd ontwikkeld door de ‘Master Drivers’ die onze 
iconische supersportwagen LFA perfectioneerden, legt een scherp en erg 
geraffineerd rijgedrag aan de dag. De auto dankt zijn wendbaarheid aan de 
compacte wielbasis en het zeer stijve chassis, dat wordt gebouwd met de 
nieuwste lijm- en laserschroeflastechnologie. Terwijl de multilinkophanging 
achteraan en de dubbele driehoeken vooraan hand in hand gaan met een 
stroomlijn geïnspireerd op de autosport om een toonaangevende rijervaring 
af te leveren, stelt Drive Mode Select u in staat om de RC 300h volledig af 
te stemmen op uw humeur. 
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 PRESTATIES 

 SPORTIEVE BESTUURDERSPOSITIE 
 Vanuit de lagere en sportievere rijpositie ‘voelt’ u het wegdek letterlijk aan 
en ervaart u hoe de RC 300h op de kleinste stuurbeweging reageert. De 
voorzetels, die steunen op een procedé dat oorspronkelijk werd ontwikkeld 
voor racestoelen, gebruiken een geïntegreerde schuimconstructie voor een 
uitstekende combinatie van comfort en zijdelingse ondersteuning. 

 UITERST STIJF KOETSWERK 
 De wendbaarheid, de nauwkeurige stuurrespons en de uitzonderlijke grip 
van de RC 300h plukken de vruchten van het uiterst stijve koetswerk. Deze 
bijzonder sterke structuur omvat brede dwarspanelen ter hoogte van de 
drempels en strategisch geplaatste beugels en wordt geassembleerd door 
middel van geavanceerde kleefstoffen, multipuntlassen en laserschroeflassen. 
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 PRESTATIES 

 D u i t s l a n d  g e n i e t  v a n  h e t  v e r l e n g d e 
Hemelvaartsweekend. Tweehonderdduizend 
toeschouwers kamperen in de bossen en weiden 
rond ‘s werelds meest iconische racecircuit. 
De houtskooldampen van braadworststandjes 
vermengen zich met een geurenpalet van petroleum 
tot suikerspin. Het lijkt wel alsof elke autobouwer 
op de planeet naar het circuit is afgezakt voor de 
ultieme test van hun vaardigheden: de 24 Uren 
van de Nürburgring. 

De dicht beboste Nordschleife, die in de jaren 
twintig werd aangelegd als een project voor 
werklozen in de afgelegen Eifelregio, wordt vaak de 
‘Groene Hel’ genoemd. Het slopende circuit is dan 
ook 21 kilometer lang en telt 300 hoogtemeters en 
tientallen veeleisende bochten. Hier werden de LFA 
supersportwagen en tal van andere Lexus-modellen 
getest en geperfectioneerd. 

Dit jaar heeft Lexus Gazoo Racing (‘Gazoo’ is een 
Japans slangwoord voor een autowerkplaats) een 
nagenoeg standaard RC sportcoupé ingeschreven, 
die zal worden bestuurd door vier Japanse piloten: 
Takuto Iguchi, Takamitsu Matsui, Naoya Gamo en 
Hisashi Yabuki. Het team vindt al snel zijn vorm. 
Met een beste kwalificatietijd van negen minuten 
en 2,157 seconden, starten ze vanop de 52e plaats 
op een grid met meer dan 150 wagens.

Vóór de race van start gaat om 15.30 uur 
vervoegen we de duizenden mensen op de grid 
en houden we een laatste interview met Takuto 
Iguchi: “De RC werd langzaam maar zeker beter 
tijdens de tests in Japan en de voorafgaande races 
(VLN, kwalificaties) op de Nürburgring. De auto 

rijdt nu veel scherper omdat we de ophanging, de 
stuurinrichting en de stroomlijn voortdurend hebben 
verbeterd. De auto rijdt eigenlijk al heel het seizoen 
nagenoeg probleemvrij, maar je weet nooit wat 
er kan gebeuren op een racedag. Ik hoop dat het 
hele team zijn focus en gedrevenheid doorheen de 
24 uursrace zal kunnen aanhouden.”

Rond 15 uur wordt de grid gesloten voor het 
publiek en gaan de mecaniciens aan de slag met de 
bandenverwarming en batterijpacks. De spanning 
stijgt, de motoren huilen en happen naar adem. De 
vlag valt en de hyperperformante bolides scheuren 
weg voor 24 uur pure waanzin. Gespannen volgen 
we de schermen in de Lexus-garage. Onze auto 
doet het goed en komt om de twee uur binnen om 
van piloot te wisselen en bij te tanken. 

Maar net na het invallen van de duisternis ontstaat 
er plots een ballet van gejaagde activiteit na een 
radiobericht van de RC. De auto werd geraakt 
door een andere deelnemer en heeft heel wat 
zorg en aandacht nodig. De schade wordt snel 
hersteld met nieuwe koetswerkpanelen en een 
massa zilverkleurige ducttape. Een grondige 
controle wijst uit dat er geen ernstige schade werd 
aangericht. We zijn weer in de running. Doorheen 
de nacht gloeien de schijfremmen in het donker en 
klimt de RC gestaag op zonder verdere technische 
problemen. Hij daagt rivaliserende merken uit voor 
de polepositie in de SPT3-klasse.

Zonsopgang is het gevaarlijkste moment voor alle 
teams. Ogen moeten wennen aan het daglicht 
en de vermoeidheid slaat toe. Met een waar 
muggenkerkhof op de voorruit en enkele deuken 

van lichte aanrijdingen met stoepranden en andere 
deelnemers ploegt de Lexus voort. De sfeer is 
optimistisch. Stomende Japanse noedels worden 
uitgedeeld als ontbijt. De topmanagers uit Japan 
zien er tevreden uit, ondanks het slaapgebrek. 
Takamitsu Matsui wordt gekozen om de laatste stint 
te rijden. Hij ment de RC naar de tweede plaats in 
zijn klasse, vlak achter de winnende bolide, goed 
voor een 25e plaats in het totaalklassement. 

Terwijl de spanning in de Lexus-garage langzaam 
wegsmelt, praten we met Shigeki Tomoyama, 
president van Lexus Gazoo Racing: “Meer nog 
dan de uitstekende finish ben ik tevreden over 
het feit dat de auto de hele race veilig uitreed. Dat 
is dankzij de individuele inspanningen van onze 
piloten, mecaniciens, ingenieurs en ondersteunende 
medewerkers, die allemaal bijdragen tot hetzelfde 
doel. We hopen volgend jaar opnieuw op de 
Nürburgring te zijn.”

Yasuo Hirata, Hoofdmecanicien van Lexus, was 
in de wolken met het resultaat van het team: “De 
gestage verbeteringen die zowel het team als de 
auto doormaakten, komen duidelijk tot uiting in het 
resultaat van dit jaar.”

Er is weinig tijd om na te genieten. Wanneer de 
fans de Nürburgring verlaten, wordt de RC op een 
vrachtwagen gezet, terwijl terabytes aan gegevens 
worden verstuurd naar de Lexus-ingenieurs in 
Japan. 

Deze race duurde 24 uur. Maar de race naar een 
betere Lexus stopt nooit. 

 BEPROEFD OP DE NÜRBURGRING 
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 VAKMANSCHAP 

 Welkom in de Tahara-fabriek van Lexus, in de Japanse provincie Aichi, de 
bekroonde fabriek waar we de schitterende nieuwe sportcoupé RC 300h 
bouwen naast modellen zoals de topberline LS. Onze gids is Kenji Suzuki, 
een gepensioneerde ‘Takumi’-meester die nog heeft meegewerkt aan de 
allereerste Lexus uit 1989.

Terwijl we kennismaken, trekken zijn handen mijn aandacht. De handen van 
een kunstenaar. Tussen alle baanbrekende technologieën die we in een van 
de meest geautomatiseerde autofabrieken van Japan zullen zien, zijn het 
vooral de menselijke tools die zich onderscheiden. Met een oppervlakte van 
4 miljoen vierkante meter is Tahara immens groot. Toch verwelkomt Suzuki 
ons alsof we een kunstenaarsatelier binnenwandelen. Hij wil evenveel over 
zijn collega’s praten als over de technologie rond hen. Onderweg naar het 
lakatelier komen we een zee van staalrollen tegen, die allemaal wachten om 
twee keer te worden gereinigd voor ze worden geperst tot de complexe 
panelen die samen de RC 300h vormen. Dat alles gebeurt onder het alziende 
oog van de ‘Takumi’, die voortdurend op zoek zijn naar imperfecties, van 
nauwelijks zichtbare oppervlaktefouten tot de kleinste gereedschapsdefecten.

We betreden het lakatelier, waar een grondlaag nauwkeurig met de hand 
wordt gepolijst om de perfecte afwerking te krijgen. Dan verandert de sfeer 
en neemt RGB-verlichting (Rood, Groen, Blauw) het over om zeker te zijn 
dat het eindresultaat ‘perfect’ is. Dat woord horen we hier vaak.

De assemblageteams weerspiegelen de harmonie tussen mens en machine. 
Terwijl ultranauwkeurige lasers de fijnste toleranties verzekeren, kunnen 
deze vakmensen het verschil tussen naden van 1 of 1,5 millimeter voelen. 
Ze weten welke gevolgen een millimeter verschil kan hebben op het gebied 
van dashboardtrillingen. Intussen plaatsen hun collega’s met veel liefde de 
nauwkeurig gestikte lederen zetels en de gepolijste deurbekleding van de 
RC 300h.

Plots valt het achtergrondritme dat ons doorheen onze rondleiding begeleidde 
weg en komen we in een totale stilte terecht. Maar hoewel het geluid weg is, is 
het werk dat niet. Ik kijk naar Suzuki en voel hoe hij zijn tactiele vaardigheden 
omruilt voor zijn auditieve kennis. Hier bevinden we ons in de stille ruimte, waar 
de ‘Takumi’ elke RC 300h vakkundig inspecteren op een soepele motorwerking 
met behulp van hun uitermate geoefende oren en ultragevoelige microfoons.

Tot slot praten we nog even met een van de RC 300h-testrijders, die elke 
geproduceerde wagen aan een wegtest mogen onderwerpen. Hij vindt 
het jammer dat hij ons niet kan tonen dat hij bij een snelheid van 100 km/u 
het stuur loslaat als onderdeel van de test. Misschien een andere keer. Het 
meest indrukwekkende facet van Tahara is het huwelijk tussen technologie 
en vakmanschap en dat is ook wat onze gids uitstraalt. Ik wil Suzuki vragen 
hoe lang hij al met pensioen is want hij praat niet als een gepensioneerde. Hij 
omarmt de RC 300h met de intensiteit die hij 30 jaar geleden wellicht ook 
al aan de dag legde bij de eerste generatie van het model. 

 MADE IN TAHARA 

01  Lexus Tahara-fabriek 
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 VAKMANSCHAP 

 FUTURISTISCH MAAR TRADITIONEEL 
JAPANS 

 In het interieur vindt u sierelementen op het dashboard, de middenconsole en 
de deuren, die er modern uitzien, maar een sterke uitstraling van traditioneel 
Japans vakmanschap hebben. Lexus noemt het aluminium in Naguri-stijl.

Het woord ‘Naguri’ verwijst naar een duizenden jaren oude Japanse techniek om 
hout te snijden. Om insecten te verjagen, verwijderden lokale ambachtslieden 
schors van kastanjebomen, en op het blote oppervlak eronder kerfden ze 
willekeurige artistieke patronen. 

In de 16de eeuw werd de praktijk een gerespecteerde kunstvorm - Sen No 
Rikyu, een befaamde theemeester, hield van het uitzicht van het afgewerkte hout 
en gebruikte het om zijn theesalons te versieren. Maar toen het shoguntijdperk 
eind 19de eeuw ten einde liep - toen de oude samoerailevenswijze geleidelijk 
plaats maakte voor de westerse levensstijl - daalde de populariteit van Naguri 
gestaag. Nu zijn er nog maar een handvol specialisten in houtsnijwerk. 

Ayumi Kido, Executive Chief Designer bij Tecno Art Research Co., een 
designhub van Lexus, legt uit: “Onze partners bij Yamaha hebben ons laten 
weten dat een van hun gevestigde leveranciers op basis van het Naguri-
procedé een nieuwe manier had ontwikkeld om aluminium vorm te geven. 
Ze waren van mening dat het een unieke afwerking zou zijn voor onze 
sportievere wagens. En van bij de eerste aanblik wist ik dat ze perfect zou 
zijn voor de nieuwe RC.” 

Het productieproces blijft een zorgvuldig bewaakt geheim. De toegang tot 
het gebouw waarin Naguri-materialen worden gemaakt, is streng beperkt. 
Niemand van buiten het bedrijf mag binnen. “Toen ik de leverancier bezocht, 
gaven de medewerkers me daar een prachtige rondleiding”, zegt Kido, “maar 
ze onthulden niet veel over waar en hoe het aluminium in Naguri-stijl werd 
gemaakt. Ze zijn zeer geheimzinnig over het proces.” 
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 TECHNOLOGIE 

 IDEAAL GEPLAATST VOOR EEN MAXIMAAL 
RIJPLEZIER 

 Neem plaats in de bestuurderszetel van de nieuwe RC 300h sportcoupé en u vindt al snel een ideale 
rijhouding, laag en uitnodigend en met een ideaal zicht op de weg. Het luxueuze interieur maakt 
maximaal gebruik van contrasterende kleuren, rijke materialen en sfeerverlichting. 

Terwijl u uw handen op het handgestikte lederen stuurwiel houdt, schakelt u snel en sportief dankzij de 
schakelhendels op de stuurkolom. De gasrespons is ogenblikkelijk dankzij de ‘shift by wire’-technologie. 
Het ergonomische dashboard van de coupé werd ontworpen om elke vorm van afleiding tot het minimum 
te beperken, zodat u zich kunt concentreren op de weg. Alle functies van de nieuwe RC 300h laten 
zich bedienen met de jongste touchpadtechnologie en zijn intuïtief en vlot toegankelijk. 

 MULTIMEDIA & CONNECTIVITEIT 
 De bestuurder en de passagier vooraan 
kunnen naadloos interageren met het 10,3’’ 
multimediascherm van de RC 300h, met behulp 
van het Touch Pad op de centrale console of via 
stembediening. Synchroniseer uw smartphone 
met Apple CarPlay® of Android Auto®, of gebruik 
de nieuwe Lexus Link connectivity app voor 
mobiliteitstaken zoals: het tracken van uw reis- en 
rijstatistieken; naar uw eindbestemming navigeren 
van zodra u geparkeerd hebt; het beheren van de 
zorg voor uw Lexus; of zelfs het contacteren van 
de hulpdiensten na een ongeval. 

 MARK LEVINSON®-AUDIOSYSTEEM 
 Dit zeventien luidsprekers tellende Premium 
Surround System van Mark Levinson® werd speciaal 
ontwikkeld voor de RC 300h en creëert een rijke 
harmonie in een 360°-klankruimte. Ondanks zijn 
compacte afmetingen gebruikt het 835 watt sterke 
systeem een ongeëvenaarde digitale 7,1-kanaals 
thuisbioscoopervaring, nog verder verbeterd 
door Clari-Fi™, dat kwaliteitsverliezen als gevolg 
van digitale compressie naar het mp3-formaat 
corrigeert. 
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 VEILIGHEIDSPRESTATIES VAN 
WERELDFORMAAT 

 Waar u ook heen rijdt met de nieuwe Lexus RC 300h, het is geruststellend 
om te weten dat u in een van de veiligste wagens ooit rijdt. Alle versies zijn 
uitgerust met het Lexus Safety System +, dat geavanceerde technologieën 
gebruikt om de drie meest voorkomende ongevaltypes te vermijden: kop-
staartaanrijdingen, afwijkingen van de rijstrook en botsingen met voetgangers.

Wanneer men op een drukke snelweg rijdt of van en naar het werk pendelt, 
schuilt het grootste gevaar in afwijken van de rijstrook of niet merken dat uw 
voorliggers vertragen. Om die reden controleert de dodehoekmonitor van 
de RC 300h automatisch de voertuigen achter u zodra u van rijstrook begint 
te veranderen. Ook vertraagt de wagen met behulp van de dynamische 
snelheidsregelaar met radartechnologie wanneer de voorligger remt.

De RC 300h beschikt ook over de functie ‘Road Sign Assist’, die informatie 
verzamelt van verkeersborden, ‘Automatic High Beam’, dat andere voertuigen 
in het donker detecteert, en ‘Lane Departure Alert’ dat bijzonder handig is 
wanneer u een bocht neemt of op de snelweg rijdt.

Wanneer u door drukke stadscentra rijdt, komt het Pre-Collision System van 
de RC 300h ongetwijfeld van pas. Dat gebruikt een millimetergolfradar in 
combinatie met een stereocamera en kan nu zelfs voetgangers detecteren. 
Zodra het systeem gevaar opmerkt, krijgt u een visuele waarschuwing en 
kunt u de nodige acties treffen om een impact te vermijden. Wanneer u daar 
niet in slaagt, zal de RC 300h automatisch de remdruk verhogen om een 
ongeval te helpen voorkomen. 
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 TECHNOLOGIE 
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 In deze brochure nodigen we u uit om nu al te genieten van het kiezen 
van uw Lexus RC 300h. Als toonbeeld van het allernieuwste Lexus-
design is hij voorzien van een fors ‘spoelvormig radiatorrooster’ met 
stijlvolle chroomaccenten en sportieve ledkoplampen. 

U zult merken dat de RC 300h met zelfopladend hybridesysteem 
bijzonder aangenaam rijdt, met een onderstel dat voor een indrukwekkende 
wendbaarheid in de stad zorgt.

De cockpit van de RC 300h is gesofistikeerder dan ooit. Het multimediascherm 
van 10,3" is te bedienen via een touchpad of via stembediening en biedt 
toegang tot vele apps van uw smartphone via Apple CarPlay® en Android 
Auto®. Uiterst precieze lederstiksels en fijn afgewerkte schakelaars verlenen 
het interieur een uitstraling van moderne elegantie en verfijning.  

Alle RC 300h-modellen zijn uitgerust met het baanbrekende Lexus Safety 
System +. Dat bestaat uit het Pre-Collision-systeem met voetgangersdetectie, 
Lane Departure Alert met Sway Warning-functie om u op koers te helpen 
houden, Automatic High Beam voor een nog beter zicht in het donker, Road 
Sign Assist dat verkeersborden herkent, en Dynamic Radar Cruise Control. 

Wilt u het nog dynamischer, dan kiest u de RC 300h F SPORT Line met zijn 
exclusieve radiatorrooster met honingraatpatroon, levendigere ophanging, 
F SPORT-interieur en opvallende nieuwe velgen. 

 KIES 
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 KIES 

01.  MODEL 

 Lees meer over de baanbrekende 
RC 300h met  ze l fop ladend 
hybridesysteem. 

Pagina 24-27

02.  UITRUSTINGSNIVEAUS 

 Welke RC 300h past het best bij uw 
levensstijl? U krijgt de keuze tussen de 
uitvoeringen Executive Line, F SPORT 
Line en Privilege Line. 

Pagina 28-29

04.  TECHNOLOGIE 

 Lees meer over de innovatieve 
technologieën van de RC 300h, zoals 
het Lexus Safety System + en Lexus 
Link-connectiviteit. 

Pagina 32-35

03.  KENMERKEN 

 Ontdek de verbazingwekkende 
standaarduitrusting en opties voor 
uw nieuwe RC 300h sportcoupé. 

Pagina 30-31

05.  ACCESSOIRES 

 Ontdek de ui tgebreide reeks 
accessoires ontworpen door Lexus 
om u nog meer van de RC 300h te 
laten genieten. 

Pagina 36

07.  KLEUREN 

 Selecteer uw favoriete koetswerkkleur 
en specificeer een ‘Takumi’-interieur 
dat u steeds het gevoel geeft thuis te 
komen, telkens wanneer u met uw 
nieuwe RC 300h rijdt. 

Pagina 38-43

08.  UITRUSTING 

 De nieuwe RC 300h beschikt 
standaard over een uitgebreide 
uitrusting. Hier komt u alles te 
weten over de extra’s die u nog kunt 
toevoegen. 

Pagina 44-47

09.  TECHNISCHE GEGEVENS 

 Bekijk aandachtig alle belangrijke 
technische gegevens van de RC 300h 
voordat u uw RC sportcoupé bestelt. 

Pagina 48-49

06.  F SPORT LINE 

 Een nog sportievere rijervaring vindt 
u bij de RC 300h F SPORT Line. 

Pagina 37

 RC 300h zelfopladende hybride 
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 MODEL 

 Schitterende lakkleur ‘Sonic Titanium’,
19" lichtmetalen velgen. 

 De RC 300h is niet alleen een van de elegantste sportcoupés ooit, hij is ook 
de allereerste met een zelfopladende hybrideaandrijving. De RC 300h, die 
wordt aangedreven door het Lexus Hybrid Drive-systeem, biedt bergen 
rijplezier, maar stoot slechts 141 g/km CO2 uit, voor een verbruik van nauwelijks 
6,2* l/100 km. In de EV-modus (Electric Vehicle) rijdt u bovendien vrijwel 
geruisloos, zonder benzine te verbruiken en zonder uitstoot. En er is meer 
dan genoeg plaats voor uw bagage, want de hybride batterij neemt slechts 
een minimum aan ruimte in onder de koffervloer. 

 * Voor de Executive Line (gecombineerde cyclus). 

 DE 
RC 300h 



RC 25

 MODEL 

01.  DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 

 Zoals elke andere zelfopladende hybridewagen van Lexus kan de RC 300h 
enkel op benzine, enkel op elektriciteit of op een combinatie van beide rijden. 
Zijn Lexus Hybrid Drive-systeem combineert zijn Euro 6-compatibele 2,5 liter 
grote benzinemotor met 181 pk/133 kW op naadloze wijze met een krachtige 
elektromotor van 143 pk/105 kW. 

02.  2.5 BENZINEMOTOR 

 Deze uiterst efficiënte viercilindermotor met Atkinson-cyclus, directe 
D-4S-injectie en dubbele intelligente kleppentiming (VVT-i) gebruikt een 
stop-startsysteem en een systeem dat uitlaatwarmte recupereert om het 
brandstofverbruik en de emissies nog verder te drukken. 

03.  HYBRIDE TRANSMISSIE 

 De elektromotor, generator en vermogensverdeler van de Lexus Hybrid 
Drive zitten alle in één zeer compacte hybride transmissie, die niet groter is 
dan een klassieke automaat. De energiestromen worden gestuurd door een 
geavanceerde Power Control Unit die continu de optimale aandrijving kiest: 
elektrisch, benzine of een combinatie van beide. 

04.  HYBRIDEBATTERIJ 

 De hybridebatterij heeft een innovatieve, compacte constructie zodat de 
bagageruimte van de RC 300h intact blijft en levert een hoog vermogen in 
verhouding tot haar gewicht. De RC 300h laadt zelf zijn hybridebatterij op 
wanneer dat nodig is, met elektriciteit die wordt opgewekt tijdens het rijden 
en remmen. Extern opladen is dus niet nodig. 
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 STARTEN EN WEGRIJDEN 

 Bij het vertrekken en bij lagere snelheden drijft de elektromotor de RC 300h 
aan met stroom afkomstig uit de hybridebatterij. In deze fase is de auto 
nagenoeg geruisloos, verbruikt hij geen benzine en is de uitstoot nul. 

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 

 Bij hogere snelheden neemt de benzinemotor het bijna onhoorbaar over. Waar 
nodig krijgt hij nog hulp van de elektromotor. Door de vrijwel perfecte verdeling 
tussen de twee aandrijfbronnen biedt Lexus Hybrid Drive buitengewoon veel 
rijplezier, gecombineerd met een lagere uitstoot en een lager brandstofverbruik. 

 ERVAAR LEXUS HYBRID DRIVE 

 DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 
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 VOLGASACCELERATIES 

 Bij krachtige acceleraties springt de elektromotor de 2,5-liter benzinemotor 
onmiddellijk bij. Daardoor is veel extra koppel beschikbaar dat vlotte, krachtige 
en lineaire acceleraties mogelijk maakt precies wanneer dat nodig is. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REGENERATIEF REMMEN 

 Wanneer de auto vertraagt of tot stilstand komt, wordt de benzinemotor 
uitgeschakeld en wordt de uitstoot tot nul herleid. Rem of haal uw voet van 
het gaspedaal en het regeneratieve remsysteem recupereert de kinetische 
energie die in andere auto’s verloren gaat. Die energie wordt terug omgezet 
in elektriciteit, die wordt opgeslagen in de hybridebatterij. Zo komt het dat 
de zelfopladende hybride van Lexus altijd vertrekkensklaar is. 

 DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 
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 UITRUSTINGSNIVEAUS 
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 UITRUSTINGSNIVEAUS 

 EXECUTIVE LINE 

 De RC 300h Executive Line onderscheidt zich door subtiele koetswerkdetails 
en levert tegelijk een hoog comfortpeil. 

 18" lichtmetalen velgen met 5 dubbele spaken, 235/45 R18-banden
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Bi-ledkoplampen

Zetelbekleding in leder
Premium audiosysteem met 10 luidsprekers en DAB
10.3" Media Display met premium navigatiesysteem 

 PRIVILEGE LINE 

 De ultieme RC 300h qua looks, raffinement en comfort 

 F SPORT LINE 

 Voor wie van een dynamische look houdt, is de F SPORT Line uitgerust met 
onder meer een exclusief ‘spoelvormig radiatorrooster’, F SPORT-velgen en 
sportieve accenten in het interieur. 

 19" lichtmetalen velgen, F SPORT design, 235/40 (voor) en 
265/35 (achter) R19-banden
Merktypisch radiatorrooster met F-motief
Drievoudige ledkoplampen

F SPORT zetels met lederen bekleding
Naguri aluminium sierlijsten
Sportophanging met AVS
BSM en RCTA 

 19" lichtmetalen velgen, kruisspaken-design, 235/40 (voor) en 
265/35 (achter) R19-banden
Merktypisch radiatorrooster met L-motief
Drievoudige ledkoplampen

Geventileerde voorzetels
Verwarmd stuurwiel
Mark Levinson® Premium Surround Sound System met 17 luidsprekers
Shimamoku houten sierlijsten 
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 KENMERKEN | KOETSWERK 

01.  18" LICHTMETALEN VELGEN 

 Deze klassieke velgen met vijf dubbele spaken creëren een opvallend profiel, 
terwijl de 235/45 R18-banden garant staan voor een sportieve rijervaring 
(Executive Line). 

02.  19" LICHTMETALEN VELGEN 

 Deze complexe velgen met kruisspaken en 19"-banden in maat 235/40 
(vooraan) en 265/35 (achteraan) dragen bij tot de rijprestaties (Privilege Line). 

03.  DRIEVOUDIGE LEDLICHTEN MET “L”-VORM/
LEDDAGRIJLICHTEN 

 Drievoudige “L”-vormige ledkoplampen die iets van een edelsteen hebben, 
gebruiken dezelfde lichtbron voor de groot- en dimlichten. Het indrukwekkende 
aura van de RC 300h wordt extra in de verf gezet met “L”-vormige dagrijlichten 
opgebouwd uit dikwandige leds (F SPORT Line en Privilege Line). 

04.  LEDACHTERLICHTEN 

 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. 

05.  INTELLIGENT INSTAPSYSTEEM 

 Stap naar de RC 300h toe met de sleutel in uw jaszak en beide deurgrepen 
lichten zacht op om u te verwelkomen. Wanneer u ze aanraakt, worden de 
deuren ontgrendeld. De prachtig vormgegeven deurgrepen hebben geen 
sleutelgat, een wereldprimeur voor dit type deurgreep. 
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 KENMERKEN | INTERIEUR 

01.  VERWARMBAAR LEDEREN STUURWIEL 

 Het prachtig afgewerkte lederen stuurwiel is voorzien van vingersteunen en 
ligt door zijn optimale diameter comfortabel in de hand. De geïntegreerde 
toetsen bedienen het audiosysteem, de telefoon en het multifunctionele 
scherm. En voor nog meer comfort in koude omstandigheden kan het stuur 
worden verwarmd (F SPORT Line en Privilege Line). 

02.  VERWARMBARE / GEVENTILEERDE ZETELS 

 Zowel de bestuurder als de voorpassagier kunnen hun met leder beklede 
zetel verwarmen of ventileren (naargelang de versie). Het onderstreept het 
gevoel van luxe, vooral in extreme weersomstandigheden. 

03.  BESTUURDERGERICHTE LUXE 

 Dankzij de bestuurdergerichte cockpit van de nieuwe RC 300h kunt u zich 
perfect ontspannen en concentreren op de weg, zelfs tijdens de langste 
reizen. Achter het vakkundig afgewerkte stuurwiel biedt de luxueuze voorzetel 
verscheidene elektrische verstelmogelijkheden. 

04.  SPORTZETELS 

 De sportzetels voorin in de F SPORT Line gebruiken het zogeheten ‘integrated 
foaming’-proces. Die door de autosport geïnspireerde technologie maakt een 
hoger comfort en een betere zijdelingse steun mogelijk dan met klassieke 
bekledingsmethoden kan worden bereikt. De vorm en hardheid van de 
kussens werden geoptimaliseerd om de druk op de gevoelige heupzone 
te verminderen. 

05.  HANDIGE 60:40-VERDELING 

 De praktische tweedelige achterbank (60-40) is standaard op de RC 300h. 
Met alle achterzetels neergeklapt kunt u omvangrijkere spullen laden. De 
RC 300h biedt zo heel wat gebruiksgemak, maar met de elegante lijnen en 
het raffinement van een sportcoupé. 
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 TECHNOLOGIE | MULTIMEDIA & CONNECTIVITEIT 

01.  INSTRUMENTEN EN MULTI-INFORMATIEDISPLAY 

 Het multifunctionele tft-display met hoge resolutie, dat zich tussen de twee 
hoofdinstrumenten bevindt, verstrekt voertuiginformatie en gegevens 
van velerlei aard. De bestuurder kan de instellingen selecteren met 
bedieningselementen op het stuurwiel. 

02.  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. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Met een levendige grafische 3D-weergave en vele kaartopties zoals ‘Point Of 
Interest search’ kunnen de recentste kaarten worden gedownload met ‘Over 
The Air’-technologie. Voor nog meer gebruikscomfort bevat het systeem ook 
een elektronische gebruiksaanwijzing. Om uw navigatie-ervaring te verbeteren 
zijn ook online-diensten beschikbaar zoals: online verkeersinformatie, zoeken 
naar parkeerplaatsen, zoeken naar tankstations, weersvoorspellingen, Google 
Search en Google Street View. 

04.  LEXUS LINK – CONNECTED SERVICES 

 Door verbinding te maken met de nieuwe Lexus Link app transformeert u 
uw RC 300h in een geconnecteerde wagen. Lexus Link geeft u naadloos 
toegang tot Connected Services zoals: 

  Rijanalyse: traceert uw ritten, rijstijl en business trips 

  Vind mijn wagen: lokaliseert uw Lexus en begeleidt u er terug naartoe 

  Ongevalsassistent: contacteert de hulpdiensten, afhankelijk van de 
ernst van de crash 

  Service en onderhoud: helpt u de zorg voor uw RC te beheren 

  Batterijdiagnose: bewaakt het laadniveau van de 12V-batterij van uw 
auto voor meer gemoedsrust 

  Wi-Fi: verbind tot 10 apparaten met uw Wi-Fi in de auto en bewaak uw 
dataverbruik in de app 

  Stuur bestemming naar wagen: laat u een route op een ander apparaat 
plannen en deze naar uw Lexus sturen, terwijl “car to door” u te voet 
naar uw eindbestemming leidt van zodra u geparkeerd bent 

05.  SMARTPHONE-INTEGRATIE 

 Met Apple CarPlay® en Android Auto® kunt u met de RC eenvoudig een 
aantal apps van uw smartphone weergeven op het 12,3” touchscreen. 

06.  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 300h. 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 (Standaard op Priviege Line en in optie op F SPORT Line). 

07.  TOUCHPAD 

 Het touchpad met Remote Touch Interface laat de inzittenden vooraan intuïtief 
interageren met het centrale multimediascherm van 10,3". Het touchpad is 
ergonomisch vormgegeven en is net zo gemakkelijk te gebruiken als een 
smartphone of tabletcomputer. 
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 TECHNOLOGIE | RIJHULP & VEILIGHEID 

01.  ACHT AIRBAGS 

 Bovenop de immens sterke veiligheidskooi zijn er ook nog acht airbags die 
de inzittenden beschermen. De bestuurder en de voorpassagier worden 
beschermd door tweetrapsairbags voor het hoofd, evenals knie- en zijairbags. 
Over de volledige lengte van de flanken links en rechts zijn er gordijnairbags. 
Alle veiligheidsgordels zijn bovendien voorzien van gordelspanners. 

02.  BLIND SPOT MONITOR 

 Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende 
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels. Als de bestuurder 
de richtingaanwijzer inschakelt om van rijstrook te veranderen terwijl er een 
voertuig in de dode hoek komt, geeft de Blind Spot Monitor onmiddellijk een 
waarschuwing in de betreffende buitenspiegel (F SPORT Line en Privilege 
Line). 

03.  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 (F SPORT Line en Privilege Line). 

04.  UITKLAPPENDE MOTORKAP 

 De RC 300h heeft een impactabsorberende motorkap die bij een aanrijding 
omhoogkomt. Wanneer u een voetganger aanrijdt, zorgen sensoren in de 
voorbumper ervoor dat de motorkap iets wordt opgetild om meer ruimte te 
creëren tussen de motorkap en de harde motorcomponenten eronder. Zo 
loopt de voetganger minder risico op letsels. 
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 TECHNOLOGIE | LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 De RC 300h sportcoupé is standaard uitgerust met ons baanbrekende Lexus 
Safety System + met het Pre-Collision-systeem met voetgangersdetectie, Lane 
Departure Alert om u op koers te helpen houden, Automatic High Beam 
voor een nog beter zicht in het donker, Road Sign Assist om verkeersborden 
te lezen en Dynamic Radar Cruise Control om uw rijsnelheid te regelen in 
functie van uw voorligger. 

02.  PRE-COLLISION-SYSTEEM MET VOETGANGERSDETECTIE 

 Een millimetergolfradar en een computer berekenen het risico op een 
aanrijding vooraan. Bij een hoog risico waarschuwt Pre-Collision-systeem 
de bestuurder en wordt de remdruk verhoogd. Wanneer een aanrijding 
onvermijdelijk wordt geacht, worden automatisch de remmen ingeschakeld 
en de veiligheidsgordels vooraan strakker aangespannen. Als het systeem 
een obstakel zoals een voetganger (overdag) vooraan detecteert, worden 
de remmen automatisch ingeschakeld bij snelheden tussen 10 en 80 km/u 
om een aanrijding te helpen vermijden. 

03.  LANE DEPARTURE ALERT/AUTOMATIC HIGH BEAM 

 Dankzij een camera achter de achteruitkijkspiegel kan het Lane Departure 
Alert u waarschuwen als u onbedoeld van uw rijstrook afwijkt.
Automatic High Beam gebruikt dezelfde camera als Lane Departure Alert en 
schakelt ‘s nachts automatisch over van de grootlichten naar de dimlichten 
wanneer het tegenliggers detecteert. Zo is de kans kleiner dat u per ongeluk 
andere bestuurders verblindt en kunt u zich volledig concentreren op de weg. 

04.  DYNAMISCHE SNELHEIDSREGELAAR 

 Om rijden ontspannender te maken, handhaaft de dynamische snelheidsregelaar 
met radar een vooraf ingestelde afstand tussen de RC 300h en zijn voorligger 
bij snelheden boven de 40 km/u, zelfs wanneer die versnelt of vertraagt. 

05.  ROAD SIGN ASSIST 

 Het Road Sign Assist-systeem (RSA) van de RC 300h herkent verkeersborden 
met behulp van de camera achter de voorruit, en geeft de bestuurder 
daarover informatie via het multi-informatiescherm. Het RSA herkent borden 
die in overeenstemming zijn met het Verdrag van Wenen (ook borden met 
verlichting en knipperende borden). 

 Het Lexus Safety System + mag in geen geval aangewend worden ter vervanging van uw rijvaardigheden aan het stuur. 
Lees de instructies zeer grondig door voor u het systeem bedient en vergeet niet dat het altijd de verantwoordelijkheid is 
van de bestuurder om veilig te rijden. Details van specificaties en uitrusting kunnen gewijzigd worden om te voldoen aan 
plaatselijke voorwaarden en vereisten. Vraag informatie bij uw lokale erkende Lexus-dealer. 
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 TECHNOLOGIE | RIJGEDRAG 

01.  STIJF CHASSIS 

 De RC 300h dankt zijn wendbaarheid en uitmuntende rijgedrag aan zijn 
stijve koetswerk met grote overdwarse drempelpanelen, een sterke beugel 
vooraan en andere strategische verstevigingen. De talloze gespecialiseerde 
productietechnieken van Lexus, zoals lijmen, laserlassen en meerpuntslassen, 
tillen de stijfheid naar een nog hoger niveau. 

02.  GEAVANCEERDE AERODYNAMICA 

 De RC 300h 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. 

03.  SPORTIEVE BESTUURDERSPOSITIE 

 Vanuit de lagere en sportievere rijpositie ’voelt’ u het wegdek letterlijk aan en 
ervaart u hoe de auto reageert op de kleinste stuurbeweging. 

04.  DRIVE MODE SELECT 

 Met het 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. 

05.  VOORWIELOPHANGING 

 Met haar componenten van gesmeed aluminium toont de voorwielophanging 
met dubbele A-armen zich licht en alert. Een innovatieve ophangingsgeometrie 
maakt de stabiliteit en het rijcomfort voortreffelijk. 

06.  ACHTERWIELOPHANGING 

 De stabiliteit rechtuit en in bochten wordt gegarandeerd door een 
multilinkophanging achteraan. De combinatie van staal met hoge treksterkte 
en gegoten/gesmede aluminium componenten houdt het gewicht laag, maar 
garandeert een trillingsvrije precisie. 
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 ACCESSOIRES 

01.  HOTSPOT 

 Biedt een gelijktijdige mobiele connectiviteit voor maximaal tien wifitoestellen. 
Het systeem wordt veilig en zonder loshangende kabels of draden in uw 
wagen geïnstalleerd en rechtstreeks verbonden met de batterij-installatie, 
zodat het continu van stroom wordt voorzien. 

02.  VERLICHTE INSTAPLIJSTEN 

 De originele Lexus-drempelplaatjes creëren onmiddellijk een stijlvolle indruk 
en beschermen het lakwerk van de drempels tegen vuil en krassen. 

03.  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. 

04.  KOFFERBESCHERMER 

 Ontworpen op maat van de koffer om hem te beschermen tegen vuil en 
morsen. De beschermer beschikt over een speciaal antislippatroon om te 
voorkomen dat de bagage gaat rondslingeren. 

05.  ACHTERSPOILER 

 De achterspoiler in koetswerkkleur versterkt de aantrekkingskracht van uw 
wagen. Het design sluit naadloos aan op de stroomlijn om de fabelachtige 
prestaties en het onberispelijke rijgedrag van de wagen in de verf te zetten. 

06.  BESCHERMFOLIE VOOR DE ACHTERBUMPER 

 Helpt de lak van de achterbumper te beschermen tegen kleine krassen en 
schrammen die zich kunnen voordoen bij het in- en uitladen van de koffer. 
Deze robuuste en transparante zelfklevende folie werd speciaal aangepast 
aan de vorm van de bumper. 

 De accessoires hierboven zijn slechts een kleine selectie uit een uitgebreid aanbod. 
Contacteer uw Lexus verdeler voor een compleet overzicht van alle Lexus-accessoires. 
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 F SPORT LINE 

01.  F SPORT DESIGN 

 Het spoelvormige radiatorrooster met ‘F’-motief is breed en laag en versterkt 
de brede, gespierde uitstraling en het lage zwaartepunt van de RC 300h. 

02.  F SPORT-INTERIEUR 

 De zetels van de RC 300h F SPORT Line worden vervaardigd met behulp 
van de zogeheten ‘integrated foaming’-technologie. Die door de autosport 
geïnspireerde productietechnologie maakt een gedetailleerder zetelprofiel 
mogelijk, die ook beter past en meer steun biedt dan met klassieke 
bekledingsmethoden kan worden bereikt. Voor een extra opvallende look is 
de RC 300h F SPORT Line uitgerust met onze nieuwe sierinleg in Naguri 
Aluminium. 

03.  F SPORT-STUURWIEL 

 Neem het stuurwiel met F SPORT-logo vast en u zult elke keer weer een 
bijzondere verbondenheid voelen met de auto. De vormgeving van de met 
geperforeerd leder afgewerkte F SPORT-schakelpook sluit aan bij het stuurwiel. 
Samen creëren ze een schitterende sfeer van sportiviteit. 

04.  EXCLUSIEVE 19" LICHTMETALEN F SPORT-VELGEN 

 De standaard gemonteerde donkere lichtmetalen velgen met tien dubbele 
spaken benadrukken het dynamische karakter van de RC 300h F SPORT Line. 

05.  F SPORT-INSTAPLIJSTEN 

 De instaplijsten bieden een duurzame bescherming. Ze hebben een look 
van geborsteld aluminium en zijn voorzien van het Lexus-logo in Jet Black. 

06.  F SPORT-INSTRUMENTEN 

 Dit prachtige instrumentenbord met enkele wijzerplaat maakt gebruik van 
innovatieve tft-technologie en neemt het design met bewegende centrale 
ring over uit de LFA-supersportauto. Wanneer het multimediasysteem wordt 
bediend, schuift de ring naar één kant om het menu te tonen. 

07.  GEPOLIJSTE SPORTPEDALEN 

 De pedalen in gepolijst aluminium verraden dat het design van de RC 300h 
F SPORT Line zijn wortels in de autosport heeft en bieden bovendien een 
uitstekende grip. 
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 KLEUREN | KOETSWERK 

 EEN NIEUWE LAKKLEUR VOOR 
LEXUS ONTWIKKELEN IS COMPLEX 
EN TIJDROVEND 

 Lexus-ontwerpers gebruiken nooit standaardkleuren, maar ontwikkelen 
hun eigen tinten vanaf een leeg blad, een proces dat tot twee jaar in beslag 
kan nemen. Het lakkenpalet van Lexus telt in totaal zo’n dertig verschillende 
kleuren, waaronder metaalkleuren als Sonic White en Sonic Titanium.

Om een nieuwe Lexus-kleur te creëren, zijn er geen binnenwegen: de designer 
beslist pas na honderden stalen beoordeeld te hebben. “Wanneer we een 
nieuwe kleur ontwikkelen, zie ik zoveel tinten dat ik aan het einde van de dag 
niet meer weet wat ik zie,” aldus Megumi Suzuki, een van onze meest ervaren 
kleurontwerpers. Om haar werk te doen, moet je goed weten hoe kleuren 
gevormd worden en een arendsblik hebben.

“Telkens ik iemand ontmoet of in een winkel of huis binnenkom, kijk ik naar 
de kleuren en materialen,” legt ze uit. “Er zijn heel wat mensen zoals ik in 
onze afdeling.”

Zelfs nadat er een kleur werd gekozen, blijft er nog heel wat werk over. In 
verscheidene fasen van de ontwikkeling moet Suzuki een heel leger van 
experts opvorderen: labotechnici die de lak mengen, kleiboetseerders, 
ingenieurs en personeel van de lakafdeling om elke auto een onberispelijke, 
uniforme laklaag te geven. Om de paar weken produceert Kansai Paint (een 
lakleverancier van Lexus) een nieuwe reeks van kleuren en onderwerpen de 
Lexus-designers de stalen aan een grondige keuring, waarbij de testpanelen 
worden gebogen om de contouren van de auto na te bootsen. Alle kleuren 
worden binnen en buiten bestudeerd, onder schijnwerpers, in zonlicht, in de 
schaduw en in bewolkte omstandigheden, en dat op verschillende tijdstippen 
van de dag en maanden van het jaar.

De uiteindelijke kleur kiezen is geen sinecure. Een kleur die verblindt 
op een zomerse ochtend kan al snel slap lijken in de schaduw of onder 
showroomlampen. Designers moeten ook hun eigen voorkeuren opzij kunnen 
zetten. “Het vreemde aan kleuren is dat de perceptie ervan kan veranderen 
naargelang het seizoen, uw humeur van het moment en de trends die u ziet,” 
aldus Suzuki. 
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 KLEUREN | KOETSWERK 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SONIC TITANIUM | 1J7  MERCURY GREY | 1H9 

 BLACK | 2123  GRAPHITE BLACK | 223 

 RADIANT RED | 3T5  FLARE YELLOW | 5C11 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11  SKY BLUE | 8X9 

 1 Enkel voor F SPORT.
2 Niet beschikbaar op de F SPORT.
3 niet-metaalkleuren

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

 Burgundy Red  Clove 

 SOEPEL LEDER1 

 Black 

 Grey Shimamoku  Brown Shimamoku 

 INLEGWERK2 

 Piano Black 

 1 Soepel leder is standaard op de uitvoeringen Executive Line en Privilege Line.
2 Pianozwarte inleg is standaard op de Executive Line, terwijl de Shimamoku-inleg standaard is op de Privilege Line. 

De afbeeldingen op de volgende pagina’s illustreren een aantal mogelijke interieurcombinaties. De erkende Lexus-dealer bij u in de buurt geeft u graag meer informatie. 

 Ochre 
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

01  Leder in Burgundy Red met 
inlegwerk in Piano Black 
(Executive Line)

02 Leder in Ochre met inlegwerk in 
Grey Shimamoku (Privilege Line)

03 Leder in Clove met inlegwerk in 
Brown Shimamoku (Privilege Line)
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 KLEUREN  |  INTERIEUR 

 F SPORT-INLEGWERK1 

 Aluminium in 
Naguri-stijl 

 Flare Red  F White  Mustard Yellow 

 F SPORT-LEDER 

 Black 

1 Inlegwerk van aluminium in Naguri-stijl is standaard op de F SPORT Line. 
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04 Leder in F White met inlegwerk in 
Aluminium in Naguri-stijl 
(F SPORT Line)

05 Leder in Flare Red met inlegwerk in 
Aluminium in Naguri-stijl 
(F SPORT Line)

06 Leder in Mustard Yellow met 
inlegwerk in Aluminium in Naguri-stijl 
(F SPORT Line) 

 KLEUREN  |  INTERIEUR 
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 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

EXTERIEUR
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

LED-dagrijlichten v v v
Bi-LED koplampen v - -
Drievoudige LED-koplampen - v v
Koplampen met bochtenverlichting v v v
Koplampsproeiers v v v
LED richtingaanwijzers vooraan v v v
LED-achterlichten v v v
LED-mistachterlichten v v v
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar v - -
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar met geheugen, verwarmbaar - v v
Buitenspiegels, elektrochromatisch (zelfdimmend), automatisch inklapbaar - v v
F SPORT-logo's, voorste spatborden - v -
Kenmerkend radiatorrooster met F-gaaswerk - v -
Merktypisch radiatorrooster met L-motief v - v
Ruitenwissers met regensensor v v v

VELGEN

18" lichtmetalen velgen, 5 dubbele spaken met 235/45 R18-banden v - -
19" lichtmetalen velgen, F SPORT-design, bandenmaat 235/40 R19 vooraan en 265/35 R19 achteraan - v -
19" lichtmetalen velgen, kruisspakendesign, bandenmaat 235/40 R19 vooraan en 265/35 R19 achteraan - - v
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 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

ACTIEVE VEILIGHEID EN RIJDYNAMIEK
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

Antiblokkeerremsysteem (ABS) v v v
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) v v v
Vehicle Stability Control (VSC) v v v
Tractiecontrole (TRC) v v v
Sportophanging - v -
Adaptive Variable Suspension (AVS) - v -
Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) v v v
Hill-start Assist Control (HAC) v v v
Dynamische snelheidsregelaar met radar (hoge snelheden) v v v
Pre-Collision System (PCS) met voetgangerdetectie vooraan (overdag) v v v
Automatic High Beam (AHB) v v v
Lane Departure Alert (LDA) v v v
Road Sign Assist (RSA) v v v
Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - v v
Drive Mode Select, ECO/NORMAL/SPORT S v - v
Drive Mode Select, ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT S / SPORT S+ - v -
Zuiver elektrische EV-modus v v v
Parkeersensoren voor- en achteraan v v v
Tyre Pressure Warning System (TPWS) met automatische lokalisering v v v

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem – intrusiesensor/hellingssensor/sirene v v v
Automatische deurvergrendeling v v v
Dubbele deurvergrendeling v v v
Deurvergrendeling met afstandsbediening v v v
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  Standaard beschikbaar. 
  Beschikbaar als optie. 

—  Niet beschikbaar. 

 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS   

AUDIO, COMMUNICATIE EN INFORMATIE
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

10,3"-multimediascherm v v v
Pioneer®-audiosysteem met 10 luidsprekers v v -
Mark Levinson® Premium Surround Sound System met 17 luidsprekers - o v
DAB-radio (Digital Audio Broadcast) v v v
DVD-speler v v v
Actieve controle van motorgeluid (ASC) - v -
Analoog klokje v v v
Bluetooth®-connectiviteit voor mobiele telefoon en audio v v v
Lexus Premium Navigation v v v
Touchpadbediening voor het multimediascherm v v v
Haaienvinantenne v v v
Lexus Link Connected Services v v v
Smartphone integratie (Apple Carplay®, Android Auto®) v v v
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 UITRUSTING | UITRUSTINGSNIVEAUS 

INTERIEURCOMFORT EN FUNCTIONALITEIT
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

3-spakig, met leder afgewerkt stuurwiel v - v
3-spakig, met geperforeerd leder afgewerkt stuurwiel - v -
Stuurverwarming - v v
Stuurwiel met schakelhendels v v v
Intelligent instapsysteem (smart entry) v v v
Card Key - - v
Inleg op deur en handschoenkastje in Shimamoku hout - - v
Inleg op deur en handschoenkastje in Naguri-stijl Aluminium - v -
Inleg op deur en handschoenkastje in Piano Black v - -
Elektronische airconditioning met twee zones, automatische recirculatiefunctie en ‘S-Flow'-technologie v v v
Voorzetels, meervoudig elektrisch verstelbaar v - -
Voorzetels, meervoudig elektrisch verstelbaar met geheugen (bestuurder) - v v
Voorzetels in F SPORT-design - v -
Voorzetels, verwarmd v v v
Voorzetels, geventileerd - v v
Zetelbekleding, leder v v v
Versnellingspookknop met leder bekleed v - v
Versnellingspookknop met geperforeerd leder bekleed - v -
Elektrisch bediend glazen zonnedak met schuif- en kantelfunctie o o o
Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel v v v
Sportpedalen van gepolijst aluminium - v -
Bandenherstelkit v v v
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VERBRANDINGSMOTOR RC 300h

Cilinderinhoud (cm³) 2494
Cilinders / kleppen 4-in-lijn / 16
Max. vermogen (DIN-pk bij t/min) 181 bij 6000
Max. vermogen (kW bij t/min) 133 bij 6000
Max. koppel (Nm bij t/min) 221 bij 4200 - 5400

ELEKTROMOTOR

Type AC-synchroon, permanente magneet
Max. vermogen (DIN-pk) 143
Max. vermogen (kW) 105
Max. koppel (Nm) 300

TRANSMISSIE

Type Elektronische Continu Variabele Transmissie
Rijden Achterwiel

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Max. vermogen (DIN-pk) 223
Max. vermogen (kW) 164

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 190
Acceleratie 0-100 km/u (s) 8,6

BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)

Gecombineerd 6,2 - 6,4

CO2-EMISSIES* (g/km)

Gecombineerd 141 - 146

EMISSIENORMEN

Euroklasse EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

GEWICHTEN (kg)

Maximaal toegelaten massa 2170
Totale onbeladen massa; min. - max. 1735 - 1775

VOLUMES** (l)

Koffervolume 340
Inhoud brandstoftank 66

 *  Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een representatief productiemodel, in overeenstemming met de vereisten van de nieuwe Europese WLTP-Richtlijn EC 2017/1151 en de
toepasselijke amendementen. Voor elke individuele voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO2-waarden worden berekend op basis van de bestelde optionele uitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot van uw voertuig kunnen verschillen van de gemeten of berekende waarden, aangezien de rijstijl en diverse andere factoren (staat van de weg, verkeersdrukte, staat van de auto, bandenspanning, gemonteerde uitrusting, belading,
aantal passagiers, enz.) een invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen. Voor meer informatie over de nieuwe WLTP-testmethode, ga naar www.lexus.eu/wltp#nedc.

** Het bagagevolume wordt berekend volgens de VDA-methode. Alle vermelde cijfers zijn inclusief het opbergvak onder de vloer van de bagageruimte. 

Opmerking: de informatie hierboven is gebaseerd op de recentste gegevens van de constructeur en is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, meer informatie en updates vindt u op nl.lexus.be 

 TECHNISCHE GEGEVENS 
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 TECHNISCHE GEGEVENS 

 1 Het vermelde cijfer geldt voor de RC 300h met 19" lichtmetalen velgen. Voor modellen met 18" lichtmetalen velgen is het cijfer 1.600.
2 Het vermelde cijfer geldt voor RC 300h-modellen met optioneel glazen zonnedak. Voor modellen met het standaarddak is het cijfer 991.

Opmerking: de afgebeelde/vermelde afmetingen zijn in millimeter. 
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 Tijdens de volledige levensduur van uw auto moet 
een Lexus bezitten een fantastische ervaring zijn. Om 
daarvoor te zorgen hebben we een ongeëvenaarde 
service en onderhoud, die stuk voor stuk zijn uitgewerkt 
met het oog op een volledige tevredenheid en een totale 
gemoedsrust. Wanneer u een bezoek brengt aan onze 
showrooms, proberen we alles te voorzien dat u nodig zou 
kunnen hebben. We creëren een verfijnde omkadering 
in een aangename en ontspannen sfeer. In de eigentijdse 
Lexus-lounge kunt u het recentste nieuws doornemen, 
online gaan, of genieten van een drankje. Terwijl u zich 
ontspant, doen de Lexus-mecaniciens precies en efficiënt 
hun werk zodat u met een minimale onderbreking van uw 
dag weer de weg op kunt. 

 DE LEXUS-ERVARING 
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 WE STREVEN ER ALTIJD NAAR OM ELKE KLANT 
TE BEHANDELEN ZOALS WE DAT MET EEN GAST 
THUIS ZOUDEN DOEN 

 Sinds de lancering van de allereerste Lexus hebben 
we altijd ‘net iets meer’ gedaan voor onze klanten. 
Zoals blijkt uit de vele prijzen die we de voorbije 
30 jaar in de wacht hebben gesleept, streven we 
er altijd naar om elke klant te behandelen zoals we 
dat met een gast thuis zouden doen. Maar welke 
andere factoren dragen bij tot onze ongeëvenaarde 
klantenservice? Het antwoord ligt in onze Japanse 
tradities en één woord: ‘Omotenashi’.

Omotenashi staat voor ‘gastvrijheid en hoffelijkheid’. 
Maar Omotenashi is veel meer dan een uitstekende 
service; dit oude Japanse concept verwijst naar 
iemands vermogen om in te spelen op de behoeften 
van anderen, nog voor die zich voordoen. 

Omotenashi is een manier van leven en denken voor 
elke werknemer van Lexus. Ook belangrijk is dat 
het bepaalt hoe we auto’s, zoals de RC, ontwerpen 
en maken. Dit is de belichaming van Omotenashi. 

 DE LEXUS-ERVARING 



 © 2019 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. De in deze brochure vermelde CO2-uitstoot- en verbruikswaardes 
voldoen aan de WLTP-normen.

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

M9719-RC001-NL/red. 11.2019 

 Meer info over de RC:

nl.lexus.be/RC

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


