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 “Welkom bij de fabelachtige nieuwe LC luxecoupé, een nieuwe mijlpaal 
voor Lexus met enkele van de meest geavanceerde autotechnologieën 
ooit ontwikkeld, zoals het Multi Stage Hybrid System en het Lexus Safety 
System+. Toch zijn het niet zozeer de wereldprimeurs die mij in vervoering 
brengen, maar wel de manier waarop mensen verliefd worden op de LC 
wanneer ze er voor het eerst mee rijden.” 

 HOOFDINGENIEUR LC
KOJI SATO 
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 Met de lancering van de schitterende LC luxecoupé begint een opwindend 
nieuw tijdperk voor Lexus. We gooiden de manier waarop we auto’s 
ontwikkelen compleet om. De LC productieklaar maken vergde zowel veel 
verbeeldingskracht als een totaal nieuwe aanpak. Hoewel we de vrijheid 
hadden om van een wit blad te vertrekken, moest ons designteam heel wat 
uitdagingen overwinnen. Bijvoorbeeld: hoe verzoen je de lage daklijn van 
een coupé met een ruim 2+2-interieur? Onze designers hebben maanden 
besteed aan het bespreken en boetseren van één enkele karakterlijn in 
klei. Ze weigerden elk compromis. Niets werd aan het toeval overgelaten. 
Toen het prototype van de LC zijn voltooiing naderde, werd zijn stroomlijn 
geperfectioneerd in de meest geavanceerde windtunnel ter wereld, gevolgd 
door hogesnelheidstests op de Fuji Speedway en de Duitse Nürburgring. Hij 
wordt gebouwd in een nieuwe fabriek in de Motomachi-vestiging in Japan, 
door de ‘Takumi’-meesters die ook de LFA-supersportwagens vorm gaven, 
en wordt verkrijgbaar als de LC 500 met V8-motor en de LC 500h met 
het Multi Stage Hybrid-systeem. Maar welke aandrijving u ook kiest, u kunt 
in uw nieuwe LC ook genieten van onze Japanse ‘Omotenashi’-gastvrijheid, 
een unieke ervaring. 
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 DESIGN 

 DE UITDAGING: VAN BEKROONDE 
CONCEPT-CAR TOT DE VOLGENDE 
FANTASTISCHE LEXUS 

 Toen de oogverblindende LF-LC concept-
car in 2012 debuteerde op het autosalon van 
Detroit, kreeg hij een overweldigende ontvangst: 
autoliefhebbers waren in de wolken, journalisten 
prezen hem de hemel in en de voorname jury van 
de EyesOn Design Awards gaven hem de prijs 
voor beste concept-car op het salon.

Ook voor Lexus had de LF-LC concept een heel 
bijzondere betekenis. Hij belichaamde al onze 
wensen voor een toekomstige Lexus: mooi en 
gedurfd, met een adembenemende vormgeving 
die rijplezier en schitterende ervaringen belooft.

Maar om eerlijk te zijn, werd de LF-LC nooit 
ontwikkeld als een seriemodel. Hij was een 
fantastisch stukje ‘California Dreaming’, geïnspireerd 
op de wegcultuur van de Amerikaanse westkust, 
gezien door de ogen van het Calty Design Center 
in Newport Beach.

Hoofdingenieur Koji Sato wist dan ook niet wat hij 
hoorde toen de directie besloot om de fans van de 
LF-LC niet teleur te stellen. Lexus zou de visionaire 
concept-car omvormen tot een productiemodel met 
vier plaatsen dat liefhebbers van mooie voorwerpen 
daadwerkelijk konden bezitten. De reactie van Sato-
san? Intense vreugde, gevolgd door ontzag toen tot 
hem doordrong welke enorme taak hem wachtte.

Iedereen weet dat de meeste concept-cars 
nauwelijks rijden en onbetaalbaar zijn om te bouwen. 

Ze missen dagdagelijkse voorzieningen zoals 
kreukelzones, airbags en alle veiligheidsuitrusting 
die je nodig hebt om een wagen op de markt te 
brengen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat concept-cars 
die worden omgevormd tot productiemodellen 
doorgaans hun oorspronkelijke originaliteit 
verliezen. Scherpe lijnen worden bot en dynamische 
welvingen worden langzaam maar zeker verzwaard. 
Maar Sato-san en zijn team waren vastbesloten om 
dat niet te laten gebeuren. 

 “De LC bouwen was een van de 
grootste uitdagingen die Lexus zichzelf 
heeft opgelegd sinds de creatie van de 
oorspronkelijke LS.” 

 HOOFDINGENIEUR LC
KOJI SATO 

 In de lente van 2012 werd de LF-LC overgebracht 
naar het Lexus Design Centre bij Nagoya in Japan. 
De opdracht: maak hem productierijp. Van bij het 
begin begreep hoofdingenieur Sato-san dat hij enkel 
kon slagen als de design- en ontwikkelingsteams 
nauwer en creatiever samenwerkten dan ooit 
tevoren.

Gelukkig beschikt Lexus over onwaarschijnlijke 
resources: een geavanceerd designcentrum en 
een uitgebreid team van ontwerpers, ingenieurs, 
‘vitual reality’-technici, kleimodelbouwers, enz. Ruim 

vierduizend mensen werkten mee aan het project, 
stuk voor stuk vastberaden om het tot een goed 
einde te brengen.

Al heel vroeg in het proces werden duidelijke 
basisregels bepaald. Het productiemodel van 
de LC zou alles hebben dat de LF-LC tot een 
instant hit maakte: de lange, lage motorkap, de 
aflopende daklijn van een coupé, de gespierde 
look, de gedurfde achterkant, de kunstzinnige 
welvingen en de nauwkeurige details. Alles, tot en 
met de achterlichten, die inspiratie putten uit de 
naverbranders van straalmotoren. 

Dankzi j  een doorgedreven proces van 
constante verfijning elimineerde het team elk 
obstakel op de weg naar succes. Zo moesten de 
ophangingsingenieurs de onderdelen keer op keer 
herwerken om de lage motorkap mogelijk te maken.      

Vandaag is iedereen bij Lexus trots op het resultaat 
en sommigen zijn zelfs van mening dat het LC-
design dat van de LF-LC in bepaalde opzichten 
overtreft. Het was dan ook geen verrassing dat 
de LC bij zijn voorstelling in Genève opnieuw 
een designprijs won, net zoals de LF-LC dat vijf 
jaar eerder had gedaan. Alleen was het dit keer 
een onderscheiding voor het best ontworpen 
seriemodel. 



01  CALTY Design Research, Newport Beach, Californië
02 ED2, Côte d’Azur, Frankrijk
03 Lexus Design Centre, Prefectuur Aichi, Japan
04 De achterlichten zijn geïnspireerd op de naverbranders 

van straalvliegtuigen
05 Gestroomlijnde motorkap met ‘spoelvormig’ 

radiatorrooster, led-lichten
06 Verleidelijk coupéprofiel, grote 21"-velgen in gesmeed 

aluminium 
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 DESIGN 

 GEVORMD IN ‘S WERELDS MEEST 
GEAVANCEERDE WINDTUNNEL 

 De nieuwe LC was één van de eerste wagens die volledig werd ontwikkeld 
in onze toonaangevende vestiging voor stroomlijnonderzoek in Japan. In 
de enorme, 22 meter hoge en 260 meter lange lus, die op regelmatige 
intervallen is voorzien van metalen profielen om de lucht vloeiend te geleiden, 
analyseren Lexus-ingenieurs de luchtstroom rond het koetswerk, de velgen 
en de ophanging. “De belangrijkste functie van een windtunnel is een stabiele 
luchtstroom naar de auto te sturen, zodat we de aerodynamica kunnen 
onderzoeken en verfijnen”, aldus Toshiyuki Murayama, hoofd van de afdeling 
thermisch beheer en aerodynamica bij Lexus. Al deze inspanningen en 
aandacht voor details bewijzen hoe belangrijk de aerodynamica is geworden.”

De luchtstroom rond een auto is van cruciaal belang om de luchtweerstand 
en neerwaartse druk te meten: hoe minder luchtweerstand een auto heeft, 
hoe meeslepender en zuiniger hij rijdt. “Wanneer een auto zoals de Lexus LC 
tegen 100 km/u rijdt, is de windweerstand goed voor zeventig procent van 
de krachten die de prestaties beïnvloeden,” legt Murayama uit. “Na verloop 
van tijd zult u heel wat uitgekiende aerodynamische details ontdekken op de 
nieuwe LC. Terwijl een actieve achtervleugel automatisch wordt uitgeklapt 
bij snelheden hoger dan 80 km/u om extra neerwaartse druk en stabiliteit te 
creëren, beperkt de zijdelingse luchtinlaat de turbulentie rond de achterwielen 
om het rijgedrag te verbeteren. Er werd geen enkel detail over het hoofd 
gezien. De bodem-onderdelen werden nauwgezet gepositioneerd om de 
luchtweerstand te reduceren, terwijl de uitlaatdemper werd ontworpen om 
als diffuser te fungeren en de luchtstroom achter de auto in goede banden 
te leiden.” 
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 PRESTATIES 

 De stad Shibetsi is nog in duisternis gehuld. Behalve 
de gedempte stemmen van een kleine groep 
ingenieurs in parka’s, die een technische bespreking 
uitvoeren, hangt de stilte als een zwaargewicht in 
de lucht.

Het is 6 uur ‘s ochtends op een bitter koude vrijdag 
en we bevinden ons op het testcircuit van Shibetsu, 
een goed bewaard geheim in de wereldwijde 
autosector. Hier, tussen 8 vierkante kilometer aan 
dichte bossen op het meest noordelijke eiland van 
Japan, ondergaat de nieuwe luxecoupé Lexus LC 
zo dadelijk zijn laatste tests.

De deur van een containerkantoor zwaait open en 
een man in racepak stapt naar buiten. Master Driver 
Yoshiaki Ito zal de LC vandaag aan de tand voelen. 
Hij wisselt enkele woorden met hoofdingenieur Koji 
Sato alvorens hij zijn helm opzet en in de atletisch 
ogende wagen stapt.

De reis begon vijf jaar geleden, toen Lexus de 
gedurfde beslissing nam om de gevierde concept-car 
LF-LC om te bouwen tot een productiemodel. Niet 

minder dan vierduizend ontwerpers, ingenieurs en 
technici, waaronder de befaamde ‘Takumi’-vaklui, 
hebben sindsdien gewerkt aan het gecamoufleerde 
preproductiemodel dat Yoshiaki nu aan een test zal 
onderwerpen.

De sensationele brom van de handgebouwde V8 
tovert een glimlach op het gezicht van de Lexus-
ingenieurs. Ze zijn zich niet langer bewust van de 
koude en stormachtige omstandigheden en gaan 
volledig op in het moment.

De luxecoupé verdwijnt uit het zicht. De hoofden 
richten zich terug op de schermen terwijl Koji met 
zijn piloot begint te praten. Hun gesprek is verrassend 
‘ontechnisch’. De LC genereert terabytes aan 
gegevens maar zowel de piloot als Sato-san lijken 
zich te distantiëren van de analytische gegevens. 
Ze praten op een meer emotioneel niveau: “Zeg 
me hoe het stuur aanvoelt.”

Het voelt goed. Als product van maandenlange, 
scrupuleuze aanpassingen ziet het stuur van de 
LC er niet alleen prachtig uit maar omvat het ook 

een ellipsvormig dwarsgedeelte dat perfect in de 
hand valt in de bochten. Het is maar een van de 
vele details: elke vierkante millimeter van deze auto 
ademt knowhow en vakmanschap.

De spanning van deze ochtend verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. De LC raast voorbij, naar het 4 kilometer 
lange rechte stuk, dat lang genoeg is om er een 
lijnvliegtuig te laten landen. Yoshiaki is in de wolken 
met de onberispelijke nauwkeurigheid van de auto, 
een gevolg van zijn uitzonderlijke stijfheid die door 
geen enkel Lexus-model wordt geëvenaard. Hij 
geniet van de bliksemsnelle schakelovergangen en 
het aantikken van de nieuwe Direct Shift-transmissie 
met tien verhoudingen.

Het is intussen middag en de zon verwarmt het 
circuit. De test is ‘nagenoeg perfect’ verlopen volgens 
de Master Driver. Koji Sato noteert enkele laatste 
aanpassingen terwijl de LC terug naar de garage 
wordt gebracht. De stilte keert terug op het circuit. 

 DE TEST: ZOEKEN NAAR ‘GEVOEL’ OP 
HET TESTCIRCUIT VAN SHIBETSU 

01  Testcircuit van Shibetsu
02 Onderzoekscampus Higashi-Fuji nabij Mount Fuji
03 Motomachi-fabriek van Lexus nabij Nagoya 
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 PRESTATIES 

01  Een actieve achtervleugel verbetert de 
neerwaartse druk en stabiliteit bij hoge snelheden

02 21" gesmede lichtmetalen met grote ventileerde 
schijven vooraan en achteraan

03 De verchroomde uitlaten laten een 
indrukwekkende klank horen

04 Het stuurwiel gevormd door onze Takumi ‘Master 
Driver’

05 ‘Lexus Dynamic Handling’ wordt gemonteerd voor 
sensationele prestaties 

02 03
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 PRESTATIES 

05

 HANDGEBOUWDE V8 
 De 5,0 V8-benzinemotor van de 
LC 500, die tot op de limiet werd 
getest tijdens de 24 Uren van de 
Nürburgring, wordt gekoppeld 
aan een nieuwe, kort gespreide 
‘Direct Shift’-transmissie met tien 
verhoudingen, een primeur voor een 
luxewagen. 

 V8-KLANK 
 N e t  a l s  d i e  v a n  d e  L FA -
supersportwagen is de V8-motor 
uit de LC 500 uitgerust met een 
akoestische kamer in de luchtinlaat. 
Die laat een adembenemende 
klank na in het interieur, terwijl de 
uitlaatkleppen een fabelachtige 
soundtrack creëren. 

 ‘S WERELDS EERSTE MULTI 
STAGE HYBRID-SYSTEEM 
 Een mechanisch schakelsysteem op 
de 3,5-litermotor van het nieuwe Multi 
Stage Hybrid-systeem in de LC 500h 
staat garant voor een indrukwekkende 
koppel- en vermogensontplooiing in 
combinatie met alle soepelheid en 
efficiëntie die mensen van de Lexus-
hybrides gewend zijn. 

 HYBRIDE ACCELERATIES IN 
‘M’-MODUS 
 Dankzij de baanbrekende technologie 
van het Multi Stage Hybrid-systeem 
kunt u de ‘M’-modus inschakelen 
om versnellingen manueel aan te 
houden met schakelhendels achter 
het stuurwiel. 

 UITERST STIJF KOETSWERK 
 Voor de allerbeste rijeigenschappen 
worden niet-vervormbare koets-
werkonderde len  gemaakt  u i t 
ultrahoogwaardig staal terwijl er op 
grote schaal licht aluminium wordt 
gebruikt. De deurframes en het dak 
zijn gemaakt van sterke maar lichte 
kunststof, verstevigd met koolstofvezel. 

 MULTILINK-OPHANGING 
 De ophanging van de LC, die vanaf 
een leeg blad werd ontworpen, 
verzekert een uitstekende respons 
en een superscherp rijgevoel en levert 
tegelijk een hoogstaand rijcomfort en 
dito stabiliteit om de bestuurder op 
elk moment de nodige gemoedsrust 
te geven. 

 LEXUS DYNAMIC 
HANDLING 
 D e ze  g e a va n c e e rd e  L ex u s -
technologie biedt een nog beter 
rijgedrag in alle rijscenario’s dankzij 
de intelligente samenwerking tussen 
de stuurinrichting met variabele 
overbrengingsverhouding,  de 
dynamisch meesturende achterwielen 
en de elektrische stuurbekrachtiging. 
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 VAKMANSCHAP 

 DE FABRIEK: 
AAN HET WERK MET DE TAKUMI-MEESTERS 

 Welkom in de Motomachi-fabriek van Lexus, op twee uur rijden van Tokio met de ultrasnelle 
Shinkansen-trein en gelegen in het Aichi-district van Japan. Dit is echter niet zomaar een fabriek. 
Hier bouwde Lexus de LFA, één van de meest geprezen supersportwagens ooit gebouwd, 
en hier rolt ook de nieuwe LC luxecoupé van de band. We zijn naar hier gekomen voor een 
exclusieve rondleiding.

Wat onmiddellijk opvalt, is de stilte en de afwezigheid van werknemers. Onze gastheren leggen 
uit dat de teamleden, de alom geprezen ‘Takumi’-vaklui, momenteel hun opwarmingsoefeningen 
doen voor ze aan hun shift beginnen. Niet veel later beginnen we de productiegeluiden te horen 
maar het geluidspeil blijft laag want hier gaat concentratie boven alles.

Plichtsgetrouw trekken we onze zakloze overalls aan (geen zakken, geen stof) alvorens we door 
een dubbele luchtsluis de sterk bewaakte productiezone binnen wandelen. Ongelofelijk: met de 
hagelwitte muren en briljant gepolijste vloeren waan je je eerder in een moderne kunstgalerij dan 
in een ruimte waar auto’s worden gebouwd.

Hier gaan de Takumi-vakmeesters aan de slag. Deze productiezone is de thuisbasis voor enkele van 
‘s werelds meest geavanceerde gereedschappen en robots maar toch hebben de supergevoelige 
vingertoppen van de elitewerknemers het laatste woord. Hun forensische tastzin is legendarisch. 
Ze zijn in staat om de kleinste foutieve uitlijning of valse noot te detecteren.

We komen ook te weten dat de LC de vruchten plukt van de koolstofvezeltechnologie die voor 
de LFA werd ontwikkeld, met ultrasterke en tegelijk lichte deurframes en een dak in geweven 
koolstofvezel, dat het zwaartepunt verlaagt voor een beter bochtengedrag. 
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 VAKMANSCHAP 

 Links: de nieuwe LC-lijn in de fabriek van Motomachi, nabij Nagoya
Boven: elke LC wordt aan de tand gevoeld door de eigen ‘Lexus Master Driver’ van de fabriek. 
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 Links: bestuurdergerichte 
cockpit met laag 
heuppunt

01 Prachtig afgewerkte 
deurbekleding in 
Alcantara®

02 Handgestikte lederen 
sportzetels

03 Drempelplaatjes 
en deurframes in 
koolstofvezel 

 Onze gastheer, Kensho Shigeishi, is zelf ook 
een Takumi-vakman en legt uit dat de meeste 
werknemers hier meer dan 25 jaar ervaring 
hebben. “We zijn trots om de Japanse ambachtelijke 
tradities te kunnen voortzetten,” legt hij uit. “Elke 
auto die hier vertrekt, moet onberispelijk zijn. Voor 
compromissen is geen plaats. Nooit.”

Er weerklinkt een claxon, die bijna misplaatst klinkt 
in deze sfeer van toegewijde concentratie. Het is tijd 
om de Takumi te vergezellen voor het ontbijt. Na 
de maaltijd krijgen we de opdracht onze overalls 
te stofzuigen om vervuiling van de werkomgeving 
tegen te gaan. Een enkel kruimeltje kan desastreuze 
gevolgen hebben voor het lakproces van de 
LC bijvoorbeeld, waarbij vijf lagen verf worden 
aangebracht door robots terwijl mensenhanden 
de moeilijk te bereiken zones afwerken.

We wandelen langzaam langs de productielijn, 
pauzeren om te zien hoe de wagens worden 
uitgerust met hun exquise lederen versnellingspook 
en hun prachtig gedrapeerde deurbekleding 
in Alcantara®. De indruk van een kunstgalerij 
wordt nog versterkt. Dit is kunst, “performance 
art” misschien. Daarna volgen de getinte ruiten, 
de diamantachtige led-lichten, het complexe 
aandrijfgeheel.

Na de assemblage rolt elke afgewerkte LC door een 
enorme tunnel met glazen inspectiewanden voor 
een doorgedreven laatste controle. Hier worden 
alle oppervlakken en panelen onderzocht onder een 
intense led-verlichting – alweer door de befaamde 
Takumi-vingertoppen – en worden alle systemen 
getest. De kleinste anomalie in termen van geluid 
of trillingen wordt in de tunnel opgevangen door 
microfoons of sterk getrainde oren.

De wagens worden naar een rollentestbank 
gebracht om de remmen te testen en vervolgens 
naar de ‘tyfoonkamer’ waar water met hoge druk 
op de wagen wordt gespoten om de absolute 
waterdichtheid te controleren. Tot slot wordt elke 
LC op het circuit getest door de ‘Master Driver’ 
van de fabriek, die ook elke LFA-supersportwagen 
heeft getest die in Motomachi van de band is gerold.

De circuittest controleert een aantal prestatie-
indicatoren maar heeft ook een meer etherische 
dimensie: ervaren hoe de LC aanvoelt. De wagens 
die worden goedgekeurd, worden verpakt voor 
verzending en levering aan hun nieuwe eigenaars 
in alle uithoeken van de wereld. Eindelijk kunnen ze 
de slagzin ‘Experience Amazing’ ervaren. 

01
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03
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 TECHNOLOGIE 

 WE HEBBEN VIJFTIG VERSCHILLENDE 
ZETELDESIGNS GETEST OM 
DE PERFECTE MIX VAN STEUN 
EN COMFORT TE VINDEN 
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 CENTRALE INSTRUMENTEN 
 Het instrumentenbord van de LC is een 
i n d r u k we k ke n d e  o n t w i k ke l i n g  va n  h e t 
instrumentenbord in de legendarische LFA-
supersportwagen. “Een digitale toerenteller is 
volkomen logisch voor performante modellen 
zoals de LC”, aldus Naoki Kobayashi, adjunct-
hoofdingenieur bij Lexus. “De digitale wijzer van 
een elektronische teller kan het vermogen van de 
motor om van een stationair toerental naar het 
maximumtoerental van 7.000 t/min te gaan immers 
veel nauwkeuriger weergeven dan elke analoge 
tegenhanger.” Intrigerend is dat het 8" grote, 
digitale scherm wordt omrand door een uiterst 
nauwkeurige ring, die opzij schuift om informatie 
zoals de kilmeterstand of playlists weer te geven. 

 Uw eerste rit in de nieuwe LC is een moment dat 
we jarenlang hebben voorbereid bij Lexus. Nadat 
u de deur hebt geopend met de gestroomlijnde 
handgreep met Lexus-logo, neemt u vlot plaats in 
de gewelfde bestuurderszetel. Hij werd ontworpen 
met een doorgedreven passie voor details en omhult 
u met een hoogstaand comfort om u de beste mix 
van steun in snelle bochten en luxe tijdens lange 
ritten te verzekeren. Hoofdingenieur Sato was zelfs 
zo vastberaden om nieuwe normen te vestigen voor 
touringraffinement dat hij persoonlijk toezag op de 
tests van vijftig verschillende zetelprototypes over 
een periode van twee jaar.

Hoofdontwerper Tadao Mori: “Voor de nieuwe LC 
creëerden we daarom een meer intieme omgeving, 
waarbij nagenoeg alle oppervlakken zijn omhuld 
met handgestikt leder of weelderig Alcantara®.”

Enkele minuten aan het stuurwiel gemaakt door 
de Takumi-vaklui volstaan om de ergonomische 
intelligentie van de cockpitlay-out aan te voelen. 
Om vertrouwen te scheppen en de bestuurder 
uit te nodigen tot een pittige rijstijl, werden alle 
bedieningselementen en interfaces precies 
geplaatst waar u ze nodig hebt. Dankzij de lage 
motorkap en het instrumentenbord geniet u ook 
een schitterend zicht op de weg voor u. 

 HEAD-UP DISPLAY 
 De LC beschikt over een extra breed Head-
Up Display, op basis van technologie die werd 
ontwikkeld voor straaljagers. Hiermee worden 
belangrijke rijgegevens onopvallend en in kleur 
in uw blikveld op de voorruit geprojecteerd. De 
hiervoor gebruikte optische lens projecteert de 
informatie zo scherp en duidelijk dat u deze zelfs 
in fel zonlicht kunt aflezen. 

 LEXUS PREMIUM NAVIGATIESYSTEEM 
 Het 10,3" grote display van het Lexus Premium 
navigatiesysteem is perfect gepositioneerd en 
kan worden bediend via spraakbediening of de 
nieuwe, gebruiksvriendelijke Touch Pad. Op het 
scherm kunt u tegelijkertijd twee informatiebronnen 
weergeven, zoals navigatie en klimaatregeling. 
Ook bedient u via het display het Mark Levinson® 
Premium Surround System, zodat u kunt genieten 
van de voortreffelijke geluidskwaliteit van de 13 
luidsprekers. 
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 In een gebouw zo groot als een voetbalstadion, 
op onze Higashi-Fuji-onderzoekscampus bij de 
berg Fuji, heeft Lexus de meest geavanceerde 
rijsimulator ter wereld gebouwd. Het hart van de 
Lexus Driving Simulator is de witte koepel in het 
midden van de enorme vestiging, met het uitzicht 
van een ruimtecapsule. Met led-schermen die 
stads-, plattelands- of snelwegsituaties simuleren 
om de LC op ware grootte te testen, heeft deze 
simulator onze ingenieurs en technici geholpen 
om het baanbrekende pakket van rijhulpsystemen 
te ontwikkelen: Lexus Safety System +. 

     PRE-CRASH SAFETY 
 Een millimetergolfradar en een computer 
berekenen het risico op een frontale 
aanrijding. Bij een hoog risico wordt 
de bestuurder met geluidssignalen en 
verklikkers gewaarschuwd en wordt de 
remdruk verhoogd. Wanneer een aanrijding 
onvermijdelijk wordt geacht, worden 
automatisch de remmen ingeschakeld en 
de veiligheidsgordels vooraan strakker 
aangespannen. 

VOETGANGERSDETECTIE
Wanneer Pre-Crash Safety bij snelheden 
tussen 10 en 80 km/u een obstakel (zoals een 
voetganger) voor de LC detecteert, worden 
automatisch de remmen ingeschakeld om 
een aanrijding te helpen vermijden.

 ADVANCED LANE KEEPING 
ASSIST 
 Het Advanced Lane Keeping Assist 
(A-LKA) monitort met een camera achter 
de voorruit de positie van de wagen in de 
rijstrook. Zodra u van uw rijstrook begint af 
te wijken, waarschuwt het A-LKA met een 
geluidssignaal en grijpt het in met een lichte 
stuurcorrectie. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 Gesterkt door onze voorsprong in het onderzoek naar het voorkomen van ongevallen, zijn alle LC-modellen standaard uitgerust met het Lexus Safety 
System +. Dat bestaat uit het Pre-Crash Safety met voetgangersdetectie, het Advanced Lane Keeping Assist met Sway Warning-functie om u op koers 
te helpen houden, het Automatic High Beam-systeem voor een nog beter zicht in het donker, en de Adaptive Cruise Control die uw rijsnelheid regelt in 
functie van een voorligger. 

 ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR 
 Om meer ontspannen te rijden, handhaaft de 
adaptieve snelheidsregelaar een vooraf ingestelde 
afstand tussen de nieuwe LC en een voorligger, 
zelfs wanneer die versnelt of vertraagt. 

 ROAD SIGN ASSIST 
 Het Road Sign Assist-systeem (RSA) van de nieuwe 
LC herkent verkeersborden met behulp van de 
camera achter de voorruit, en geeft de bestuurder 
daarover informatie via het multifunctionele 
informatiescherm. RSA herkent borden die in 
overeenstemming zijn met het Verdrag van Wenen 
(ook borden met verlichting en knipperende 
borden). 

 AUTOMATIC HIGH BEAM 
 Automatic High Beam gebruikt dezelfde camera 
als het Advanced Lane Keeping Assist 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. 
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 KIES 

01.  MODELLEN 

 Maak uw keuze tussen de LC 500 met 5,0 
V8-motor en Direct Shift-transmissie met tien 
verhoudingen of de LC 500h met ‘s werelds 
allereerst Multi Stage Hybrid-systeem. 

Pagina’s 26-29

02.  UITRUSTINGSNIVEAU 

 Wilt u de grenzen nog verleggen met een dak in 
koolstofvezel en een actieve achtervleugel? Kies 
dan voor het optionele Sport+ pack. 

Pagina’s 30-31

04.  TECHNOLOGIE 

 Lees meer over LC-technologieën zoals het Lexus 
Safety System +, Remote Touch Interface en Lexus 
Premium Navigation. 

Pagina’s 36-39

03.  UITRUSTING 

 Ontdek de verbazingwekkende standaarduitrusting 
en opties voor uw nieuwe LC luxecoupé. 

Pagina’s 32-35

05.  KLEUREN 

 Selecteer uw favoriete koetswerkkleur en specificeer 
een Takumi-interieur dat u steeds het gevoel geeft 
van thuis te komen, telkens u met uw nieuwe LC rijdt. 

Pagina’s 40-45

06.  UITRUSTING & OPTIES 

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

Pagina’s 46-47

07.  TECHNISCHE GEGEVENS 

 Bestudeer alle technische specificaties van de 
LC 500 en LC 500h voor u uw LC luxecoupé 
bestelt. 

Pagina’s 48-49

LC 500 LC 500h
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 MODELLEN 

 De LC 500 wordt aangedreven door een hoogtoerige 5,0-liter benzinemotor 
die 464 pk/341 kW naar de achterwielen stuurt. Deze handgebouwde 
motor werd ontwikkeld tijdens race-evenementen zoals de 24 Uren van 
de Nürburgring en de klimkoers van Pikes Peak en wordt gekoppeld aan ‘s 
werelds eerste tientrapsautomaat in een personenwagen om fabelachtige 
acceleraties en een indrukwekkende V8-sound te produceren. 

 LC 500 

 Schitterend Radiant Red-koetswerk, 21" gesmede lichtmetalen velgen en 
een handgebouwde V8 onder de motorkap. 
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 MODELLEN 

 De nieuwe LC 500h, die wordt aangedreven door de nieuwste generaties van 
het meerfasige hybridesysteem van Lexus (Lexus Multi Stage Hybrid), brengt 
een revolutie teweeg in de manier waarop hybridewagens presteren. Door 
een meerfasig schakelsysteem toe te voegen aan zijn ‘full hybrid’-aandrijving’ 
met 3,5-liter V6-motor, hebben onze ingenieurs een baanbrekende auto 
ontwikkeld, die uiterst lineaire acceleraties combineert met een flexibele 
kracht en verslavende tientraps-schakelmodus in de ‘M’-stand, zonder daarbij 
te raken aan de soepelheid en efficiëntie van de hybridewagens van Lexus. 

 LC 500h 

 F White-koetswerk, 21" gesmede lichtmetalen velgen, aangedreven door 
het Lexus Multi Stage Hybrid-systeem. 
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 MODELLEN  |  BENZINE 

 V8-MOTOR 

 Deze LC 500 met V8-motor, die werd gebouwd 
om snelle acceleraties te combineren met de 
verbazingwekkende respons van een atmosferische 
motor, levert een maximumkoppel van 530 Nm en 
sprint in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u. Hij werd 
ontwikkeld met het oog op duurzaamheid, met een lichte 
constructie, gesmede drijfstangen en titanium kleppen 
die de levendigheid bij hoge toerentallen ten goede 
komen. Voor een adembenemend effect is de voorste 
luchtinlaat van de LC 500 uitgerust met een akoestische 
klankgenerator. Die verbetert de natuurlijke klanksignatuur 
van de V8 en voedt de klank terug naar het interieur, 
op een perfect niveau waar alle inzittenden van kunnen 
genieten. Trap het gaspedaal in en het effect wordt nog 
versterkt door externe kleppen in de hoofddemper die 
zich opent en sluit wanneer u de motor in de toeren jaagt. 

 TIENVERSNELLINGSBAK 

 Nog een primeur van Lexus is de tientrapsautomaat van 
de LC 500, die garant staat voor verbazingwekkend snelle 
schakelovergangen. Voor een snedig, soepel en ritmisch 
rijgedrag gebruikt deze tientrapstransmissie AI-SHIFT-
control, dat de optimale versnelling selecteert volgens 
de voorkeuren en intenties van de bestuurder. Daartoe 
houdt de sturing niet alleen rekening met de rijsnelheid 
maar ook met de rijstijl uit het verleden. 
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MODELLEN  |  HYBRIDE

 LEXUS MULTI STAGE HYBRID 

 De LC 500h beschikt over ‘s werelds eerste meerfasige 
hybridesysteem (Multi Stage Hybrid System), dat het 
vermogen van een 3,5-liter V6-motor op intelligente 
wijze combineert met een geavanceerde elektromotor, 
om het vermogen te versterken met een baanbrekend 
schakelsysteem. Dat reageert veel directer op de input 
van de bestuurder en garandeert een hoger niveau van 
dynamische prestaties zonder daarbij te raken aan de 
soepelheid en efficiëntie die de Lexus-hybrides typeren. 

 LITHIUM-IONBATTERIJ 

 De LC 500h is de eerste productie-Lexus die een 
compacte, lichte lithium-ionbatterij gebruikt voor de 
hybrideaandrijving. Deze is kleiner dan de klassieke 
nikkelmetaal-hydridebatterijen en past naadloos 
tussen de achterzetels en de bagageruimte van de 
LC. Ondanks die compacte afmetingen heeft ze een 
hogere vermogensdichtheid met 84 cellen die 310,8 volt 
produceren. Door lithium-iontechnologie te gebruiken, 
kon Lexus ook het gewicht van de batterij terugdringen, 
waardoor ook het totale gewicht van de LC 500h afnam 
en het dynamisch weggedrag en de prestaties erop 
vooruit gingen. 
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 DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 

 STARTEN EN WEGRIJDEN 

 Bij het wegrijden en volgens de lading van de batterij kan de sterke elektromotor 
de LC 500h aandrijven tot ongeveer 140 km/u. De elektriciteit wordt geleverd 
door de hybride batterij. In deze fase is deze luxecoupé nagenoeg geruisloos, 
verbruikt hij geen benzine en is de uitstoot nul. De EV modus laat eveneens 
toe om in de stad 100% elektrisch te rijden over een korte afstand. 

 NORMALE RIJOMSTANDIGHEDEN 

 Naargelang de lading van de batterij neemt de benzinemotor vrijwel 
onhoorbaar over, maar krijgt hij nog steeds de hulp van de elektromotor 
wanneer nodig. Dankzij de vrijwel perfecte verdeling tussen de twee 
krachtbronnen biedt Lexus Hybrid Drive een uitzonderlijk rijcomfort – samen 
met minder emissie en een lager brandstofverbruik. 

 ERVAAR LEXUS HYBRID DRIVE 
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 DE ZELFOPLADENDE HYBRIDE VAN LEXUS 

 VOL GAS VERSNELLEN 

 Bij krachtig accelereren springt de elektromotor de benzinemotor onmiddellijk 
bij. Dit zorgt voor een enorme koppeltoename om krachtig lineair te 
accelereren precies wanneer het nodig is. 

 VERTRAGEN, STOPPEN, REMMEN 

 Bij het vertragen of tot stilstand komen wordt de benzinemotor uitgeschakeld 
en de uitstoot tot nul herleid. Wanneer u remt of de voet van het gaspedaal 
neemt, recupereert het regeneratief remsysteem de kinetische energie, die in 
andere auto’s verloren gaat. Het slaat deze energie in de hybride batterij op 
als elektrische energie, wat een van de redenen is waarom u een Full Hybrid 
Lexus nooit hoeft op te laden. 
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 UITRUSTINGSNIVEAU 

 Dak in koolstofvezel 
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 UITRUSTINGSNIVEAU 

 LC 500 / LC 500h 

 Belangrijkste uitrustingen: 

 Sport + pack 

 Belangrijkste uitrustingen: 

 21" gesmede lichtmetalen velgen
Alcantara®-hemelbekleding
Drempelplaatjes in koolstofvezel met LEXUS-opschrift

Variable Gear Ratio Steering (VGRS)
“Lexus Dynamic Handling” met actieve vierwielbesturing
Actieve achtervleugel 

 20" gegoten lichtmetalen velgen
Glazen dak
Ledverlichting voor- en achteraan
Verwarmbare en geventileerde voorzetels
10-voudig elektrisch verstelbare voorzetels met geheugen voor de bestuurder

Lederen binnenbekleding
Mark Levinson®-premium surroundsysteem met 13 luidsprekers
Lexus Premium Navigation met 10,3"-scherm
Lexus Safety System +
Adaptieve variabele ophanging (AVS) 
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 EIGENSCHAPPEN  |  KOETSWERK 

01.  20" GEGOTEN LICHTMETALEN VELGEN 

 Nauwkeurig gegoten en bewerkte, geluidsreducerende velgen met vijf 
vierdubbele spaken en een donkergrijze metaalafwerking.
Voor: 20" x 8,5/2J, inpersdiepte 25
Achter: 20" x 9,5/2J, inpersdiepte 25     

02.  21" GESMEDE LICHTMETALEN VELGEN 

 Gesmede lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken.
Voor: 21" x 8,5/2J, inpersdiepte 25
Achter: 21" x 9,5/2J, inpersdiepte 25 

03.  LED-KOPLAMPEN 

 Deze ultracompacte, drievoudige projectiekoplampen werden speciaal 
ontwikkeld om de nieuwe LC een uitzonderlijk korte vooroverhang te geven, 
die in ruime mate bijdraagt tot zijn rijgedrag bij hoge snelheden. 

04.  GLAZEN DAK 

 Om een gevoel van licht en lucht te creëren in het LC-interieur, versterken 
de verchroomde sierlijsten langs het glazen dak het elegante coupéprofiel 
en werden de achterste randen geïnspireerd op de lijnen van een traditioneel 
Japans zwaard. 

05.  DAK IN KOOLSTOFVEZEL 

 Dit prachtig afgewerkte dak in geweven koolstofvezel verlaagt het zwaartepunt 
van de LC en wordt gerealiseerd met een nieuw gietprocedé met ultrasnelle 
harsoverdracht in onze Motomachi-fabriek. 

06.  LED-ACHTERLICHTEN 

 De opvallende achterlichten, die zich inspireren op de naverbranders van 
straalvliegtuigen, beschikken over een gebeiteld metalen frame dat een 
eindeloos ‘L’-motief projecteert. Van dichtbij merkt men op dat het kofferslot 
naadloos is geïntegreerd in de vorm van de achterlichten. 
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 EIGENSCHAPPEN  |  KOETSWERK 
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 UITRUSTING  |  INTERIEUR 

01.  BESTUURDERGERICHTE COCKPIT 

 Om de oogbewegingen en mogelijke afleiding te beperken, worden alle 
instrumenten en schermen dicht bij uw zicht op de weg gepositioneerd. 
Vaak gebruikte bedieningselementen zoals Drive Mode Select, werden 
samengebracht rond het stuur. 

02.  “CLIMATE CONCIERGE” / NANOE®-TECHNOLOGIE 

 De baanbrekende ‘Climate Concierge’ regelt automatisch de temperatuur van 
het interieur, de zetels en het stuur. De baanbrekende Nanoe®-technologie 
verspreidt daarnaast negatief geladen deeltjes in het interieur, die de lucht 
zuiveren en geurtjes doeltreffend verwijderen uit de zetels. Ze hebben 
bovendien een aangenaam, vochtinbrengend effect op uw huid en haar. 

03.  ALCANTARA® SPORTZETELS 

 De LC kan worden besteld met nauw aansluitende sportzetels met exclusieve 
zijsteunen die u stevig op uw plaats houden in snelle bochten. Ze werden 
door de ervaren handen van de Takumi-meesters bekleed in een combinatie 
van contrasterend Alcantara® en echt leder. 

04.  LEDEREN ZETELS 

 De prachtig gestikte lederen zetels bieden de best mogelijke combinatie 
van steun en comfort. Hoofdingenieur Sato was persoonlijk betrokken bij 
de ontwikkeling van dit nieuwe design, dat maar liefst vijftig verschillende 
testcycli onderging. 

05.  GEPOLIJSTE PEDALEN 

 Een gaspedaal, rempedaal en brede voetsteun in gepolijst aluminium met 
een afwerking in geanodiseerd aluminium zorgen voor echte sportprestaties. 

06.  DEURPANELEN IN ALCANTARA® 

 Het gedrapeerde effect van de Alcantara® deurpanelen en de positie van de 
perforaties in de lederen zetelbekleding getuigen eveneens van de aandacht 
voor details die werd geïnvesteerd in deze uitmuntende luxecoupé. 

07.  ANALOGE KLOK MET ‘L’-MOTIEF 

 Ontdek het discrete ‘L’-motief van Lexus in de wijzerplaat van de analoge 
klok en het verhoogde aanraakoppervlak van de bedieningselementen voor 
de verluchtingsroosters. 

08.  SLEUTELCOVER* 

 Stijlvolle sleutelcover om de Smart Entry-sleutel van uw LC te beschermen. 
Vervaardigd in zwart kunstleder met profielstiknaden en een gebosseleerd 
Lexus-logo op de achterkant. De lus bovenaan stelt u in staat om uw sleutel 
in een sleutelkoffertje te hangen. 

09.  VLOERMAT 

 Luxueuze zwarte stof fen matten, gemaakt van acufluweel om de 
geluidsabsorberende kwaliteiten van de matten in uw wagen nog te versterken. 
De bestuurdersmat heeft een speciale bevestiging om te voorkomen dat ze 
wegschuift. 

10.  KOFFERBESCHERMER 

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

 * beschikbaar als accessoire 
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 UITRUSTING  |  INTERIEUR 
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 TECHNOLOGIE  |  AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE 

01.  MULTI-INFORMATIEDISPLAY 

 Om u op de hoogte te houden van alle rijgegevens, zoals veiligheidsmeldingen 
en navigatie-instructies, werd een multifunctioneel informatiescherm in kleur 
geïntegreerd tussen de centrale instrumenten. 

02.  EXTRA BREED HEAD-UP DISPLAY 

 Om te voorkomen dat de bestuurder zijn blik van de weg moet afwenden, 
worden bepaalde gegevens in heldere kleuren geprojecteerd op de voorruit 
dankzij ons nieuwste head-up display (174 mm x 48 mm). 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Het extra brede, 10,3" grote centrale scherm in hoge resolutie, dat perfect werd 
geplaatst voor een ontspannen rijstijl, laat zich bedienen met spraakherkenning 
of het ‘Touch Pad’ met ‘Remote Touch Interface’, dat gemakkelijk te gebruiken 
is zoals een smartphone of tablet. Het scherm laat zich opsplitsen, waardoor u 
bijvoorbeeld tegelijk de Lexus Premium Navigation en temperatuurinformatie 
kunt weergeven.     

04.  MARK LEVINSON®-INSTALLATIE 
MET DERTIEN LUIDSPREKERS 

 Dit Mark Levinson® Premium Surround-audiosysteem met GreenEdge™-
technologie en dertien luidsprekers is exact afgestemd op de akoestiek in 
het interieur van de LC en levert een klank van wereldklasse. Het creëert 
een digitale thuisbioscoopervaring, nog verder verbeterd door Clari-Fi™, 
dat kwaliteitsverliezen als gevolg van digitale compressie naar mp3-formaat 
corrigeert. 
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 TECHNOLOGIE  |  RIJHULPSYSTEMEN 

01.  ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR 

 Om rijden meer ontspannen te maken, handhaaft de adaptieve snelheidsregelaar 
een vooraf ingestelde afstand tussen de LC en een voorligger, zelfs wanneer 
die versnelt of vertraagt. 

02.  ADVANCED LANE KEEPING ASSIST EN AUTOMATISCHE 
GROOTLICHTEN (AHB) 

 Het Advanced Lane Keeping Assist (A-LKA) monitort met een camera achter 
de voorruit de positie van de wagen in de rijstrook. Zodra u van uw rijstrook 
begint af te wijken, waarschuwt het A-LKA met een geluidssignaal en grijpt 
het in met een lichte stuurcorrectie.
Automatic High Beam (AHB) gebruikt dezelfde camera als het Advanced 
Lane Keeping Assist 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. 

03.  BLIND SPOT MONITOR EN REAR CROSS TRAFFIC ALERT 

 Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen op de aanpalende 
rijstroken die de bestuurder niet ziet in de buitenspiegels. Wanneer de 
bestuurder de richtingaanwijzer inschakelt om van rijstrook te veranderen 
en er een voertuig in de dode hoek komt, verschijnt er een waarschuwing in 
de betreffende buitenspiegel(s).
De Rear Cross Traffic Alert-functie controleert met behulp van de radar van 
de Blind Spot Monitor of voertuigen de zone achter de auto naderen op een 
parking. Wanneer nodig maakt het systeem u attent op het mogelijke gevaar 
met een geluidssignaal en een visuele waarschuwing in de buitenspiegels. 

04.  ROAD SIGN ASSIST 

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

05.  BANDENSPANNINGSCONTROLE 

 Het multifunctionele informatiescherm ontvangt gegevens van een sensor 
in elke band en traceert bandenspanningsgegevens. Het waarschuwt de 
bestuurder wanneer een of meer banden druk verliest. 

06.  PARKING ASSIST MONITOR 

 Om parkeren nog gemakkelijker te maken, waarschuwen sensoren in de 
achterbumper met geluidssignalen voor obstakels. Het geluidssignaal kan 
worden uitgezet wanneer het niet nodig is. Schakel de achteruitversnelling in 
en u ziet een beeld van de zone achter de LC op het 10,3"-scherm, compleet 
met schermaanwijzingen om te helpen bij het parkeren. 
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 TECHNOLOGIE  |  VEILIGHEID 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Het baanbrekende Lexus Safety System + is standaard voorzien op de nieuwe 
LC en omvat het Pre-Crash System met voetgangersdetectie, het Advanced 
Lane Keeping Assist om u op koers te helpen houden, het Automatic High 
Beam-systeem voor een nog beter zicht ‘s nachts, en de Adaptive Cruise 
Control die uw rijsnelheid regelt in functie van een voorligger. 

02.  PRE-CRASH SAFETY 

 Een millimetergolfradar en een computer berekenen het risico op een frontale 
aanrijding. Bij een hoog risico waarschuwt Pre-Crash Safety 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) detecteert bij snelheden tussen 10 en 80 km/u, worden de 
remmen automatisch ingeschakeld om een aanrijding te helpen vermijden. 

03.  UITKLAPPENDE MOTORKAP 

 Mocht u een voetganger aanrijden, dan 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. 

04.  ACHT AIRBAGS 

 Bovenop de immens sterke veiligheidskooi zijn er ook acht airbags om 
de inzittenden te beschermen. De bestuurder en 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. 
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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.  DRIVE MODE SELECT 

 Drive Mode Select, dat achter het stuurwiel werd geplaatst zodat u zich 
optimaal kunt concentreren op de weg, biedt u de keuze tussen de standen 
ECO / COMFORT, NORMAL / CUSTOM, SPORT S / SPORT S+. 

02.  TIEN VERHOUDINGEN, SCHAKELPEDDELS, 
MANUELE ‘M’-MODUS 

 Voor meer rijplezier op de weg en een uitermate directe, dynamische respons 
werd de ‘M’-modus voorzien op de LC 500 en LC 500h (voor het eerst 
op een Lexus-hybride), zodat de bestuurder elke verhouding naar wens kan 
inschakelen en aanhouden met de schakelpeddels. 

03.  LEXUS DYNAMIC HANDLING MET ACTIEVE 
VIERWIELBESTURING 

 LC modellen uitgerust met Sport+ pack zorgen voor een nog leuker en 
dynamischer rijgedrag. Lexus Dynamic Handling berekent en regelt de 
optimale stuurhoek voor de vier wielen. 

04.  ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION 

 Voor een nog scherper en meer geraffineerd rijgedrag dat naadloos 
aansluit bij uw rijstijl en de wegomstandigheden kiest de adaptieve variabele 
ophanging de dempingskracht van de vier schokdempers uit maar liefst 650 
verschillende instellingen. 

05.  HOGE KOETSWERKSTIJFHEID 

 Om een sterk koetswerk te creëren, werden de vervormingsvrije LC-
onderdelen gemaakt van ultrahoogwaardig staal, terwijl licht aluminium 
werd gebruikt voor de deuren, de kofferklep en de motorkap. Bovendien 
werd uiterst sterke en tegelijk lichte met koolstofvezel versterkte kunststof 
gebruikt voor onderdelen zoals het dak en de deurframes. 

01 02
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 EEN NIEUWE KOETSWERKKLEUR 
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. Vaak worden deze nieuwe kleuren gelanceerd wanneer modellen 
zoals de LC op de markt komen. Het kleurenpalet van Lexus telt in het totaal 
zo’n dertig verschillende tinten: voorbeelden daarvan zijn Flare Yellow, een 
nieuwe kleur ontwikkeld voor de LC, en de metaalkleuren Sonic Silver en 
Sonic Titanium.

Flare Yellow, dat speciaal voor de nieuwe LC werd uitgewerkt, is een emotieve 
kleur, die wendbare rijprestaties oproept. Er worden verscheidene gele 
lagen aangebracht om een uiterst chromogene kleur te creëren. Door twee 
verschillende lagen van een sterk verzadigde gele basistint te combineren 
met een sterk glanzende micabasis met hoge verzadiging, realiseerde Lexus 
een kleur die niets gemeen heeft met de kleuren die Lexus in het verleden 
heeft gerealiseerd.

Er zijn geen binnenwegen bij de creatie van een nieuwe Lexus-kleur: de 
beslissing van de ontwerper wordt pas genomen na het bestuderen van 
honderden stalen. “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, 
heb je een grondige kennis van kleurenleer en een arendsblik nodig.

“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 LC 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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 F WHITE | 083  SONIC SILVER | 1J2 

 SONIC TITANIUM | 1J7  DARK GRANITE | 1G0 

 BLACK | 2121  GRAPHITE BLACK | 223 

 BURGUNDY RED | 3S0  RADIANT RED | 3T5 

 COPPER BROWN | 4X2  FLARE YELLOW | 5C1 

 DEEP BLUE | 8X5 

 1 Niet-metaalkleur

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

1 Leder is standaard op LC 500 en LC 500h.

Op de volgende 2 pagina’s vindt u een selectie van de beschikbare interieurcombinaties. De erkende Lexus-verdeler in uw buurt geeft u graag meer informatie.

 Bij Lexus maken we het onszelf nooit gemakkelijk, 
want als je naar uitmuntendheid streeft, is de 
moeilijke weg de enige weg. Kijk bijvoorbeeld 
naar de methode die we gebruiken om onze 
fijnste ledersoorten te kiezen. We stellen alles 
in het werk om huiden te kiezen die de juiste 
zachtheid en stevigheid bieden. Die eigenschappen 
zijn vaak tegenstrijdig aan elkaar maar het is de 
enige combinatie die we aanvaarden voor Lexus-
interieurs. Daarom worden stalen tot in het extreme 
getest alvorens we een ledersoort kiezen. Dat omvat 
tal van rigoureuze duurzaamheidstests zoals het 
bewerken met een brander, bevriezen, doorboren, 
afschaven en blootstelling aan extreme vochtigheid.

Waarom we zo ver gaan?
Gewoon omdat het interieur van een wagen ook 
aan heel wat factoren wordt blootgesteld: impacts, 
morsen en andere ongelukjes zijn nooit uit te sluiten. 
Het leder dat we kiezen, moet dus zo duurzaam 
en vergevingsgezind mogelijk zijn. Door het leder 
reeds in een vroeg stadium te onderwerpen aan 
die mishandelingen, zorgen we ervoor dat het 
jarenlang onberispelijk blijft en dat het zijn zachte 
en foutloze look behoudt. 

 LEDER1 

 Black  Burgundy Red  Ochre 
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01  Leder Black
02 Leder Burgundy Red
03 Leder Ochre 

01

02

03
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 ALCANTARA®1 

 Black  Burgundy Red  Ochre 

1 Alcantara® is standaard met Sport + pack.
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04  Alcantara® Black
05 Alcantara® Burgundy Red
06 Alcantara® Ochre 

04

05

06
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 UITRUSTING  |  UITRUSTINGSNIVEAU 

KOETSWERK | EIGENSCHAPPEN LC 500 / LC 500h Sport + pack 

20" lichtmetalen velgen, gepolijste afwerking, R20-banden in maat 245/45 vooraan en 275/40 
achteraan.

p -

21" gesmede lichtmetalen velgen, tweekleurige afwerking, R21-banden in maat 245/40 vooraan en 
275/35 achteraan.

- p

Vast glazen dak p -

Dak in koolstofvezel - p

Koplampen, drievoudige leds v v

Koplampsproeiers v v

Led-dagrijlichten v v

Led-achterlichten v v

Mistlampen achteraan v v

Buitenspiegels, geïntegreerde richtingaanwijzers v v

INTERIEUR | ZETELS EN BEKLEDINGEN

Sportpedalen van gepolijst aluminium v v

A- en B-stijl, zonnekleppen en hemelbekleding in Alcantara®
- p

Aluminium instaplijsten met LEXUS-opschrift p -

Instaplijsten in koolstofvezel met LEXUS-opschrift - p

Instrumentenbord (overkapping van tellerpartij) met Alcantara®-afwerking -1 p

Voorzetels, Sport-design - p

Vaste achterbank v v

Bekleding in leder en Tahara leder2
p -

Bekleding in Alcantara® en Tahara leder3
- p

Lendensteun, tweevoudig elektrisch verstelbaar v v

Voorzetels, achtvoudig elektrisch verstelbaar met geheugen (bestuurder) - p

Voorzetels, tienvoudig elektrisch verstelbaar met geheugen (bestuurder) p —

Verwarmbare en ventileerbare voorzetels v v

INTERIEUR | COMFORT & FUNCTIONALITEIT

Antidiefstalsysteem – intrusiesensor / hellingssensor / sirene v v

Meervoudig elektrisch verstelbare stuurkolom v v

Driespakig, geperforeerd lederen stuurwiel met schakelpeddels v v

Elektronische parkeerrem v v

UV- en hittewerende, getinte ruiten v v

Verdonkerde achterruiten v v

Dubbele deurvergrendeling v v

Automatische deurvergrendeling v v

Deurvergrendeling met afstandsbediening, Card Key v v

Intelligent instapsysteem v v

Elektrische ruiten vooraan v v

Elektrisch te ontgrendelen kofferklep v v

Ruitenwissers met regensensor v v

Verlicht handschoenkastje (led) v v

Verlichte bagageruimte (led) v v

Instapverlichting v v

Koplampen met automatische niveauregeling v v

Lichtsensor met follow-me-home-functie v v

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar met geheugen, automatisch kantelbaar in achteruit , automatisch 
inklapbaar, elektrochromatisch (zelfdimmend), verwarmbaar v v

Elektrochromatische (zelfdimmende) achteruitkijkspiegel v v

Elektronische airconditioning, twee zones, met Nanoe®-technologie v v

Pollenfilter v v

In- en uitstapfunctie (stuurwiel met wegschuif-/terugkeerfunctie) v v
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  Standaard beschikbaar op alle LC-uitvoeringen. 
  Uitrustingsverschillen.   

—  Niet beschikbaar. 

 1 Enkel beschikbaar met Ochre interieurkleur
2 Voorzetels bekleed met leder, achterzetels met Tahara leder. Deurpanelen en dashboard in Tahara leder.
3 Middenste zeteldelen in Alcantara®, zijwangen in Tahara leder. Deurpanelen en dashboard in combinatie van Alcantara® en Tahara leder 

TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATIE & INFORMATIE LC 500 / LC 500h Sport + pack

12V-aansluitpunt v v

Bedieningstoetsen op het stuur - audio / scherm / telefoon / spraakherkenning / ACC / A-LKA v v

Optitron-instrumenten v v

Analoge klok v v

8" multifunctioneel scherm in kleur v v

Head-Up Display (HUD) v v

Mark Levinson®-premium surroundsysteem met 13 luidsprekers v v

Antenne geïntegreerd in achterruit v v

Twee USB-poorten en AUX-aansluiting v v

Bluetooth®-connectiviteit voor gsm en audio v v

10,3" multimediascherm met Lexus Premium Navigation (3 jaar mapupdates en ‘Connected Services’ 
zoals Inrix, Google Search, Coyote…) en “Remote Touch” afstandsbediening v v

TECHNOLOGIE | RIJHULPSYSTEMEN

Hill-start Assist Control (HAC) v v

Parkeersensoren voor- en achteraan v v

“Parking Assist Monitor” met geleidingslijnen op het scherm v v

Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert (RCTA) v v

Lane Departure Alert (LDA) v v

TECHNOLOGIE | VEILIGHEID

Lexus Safety System + v v

Pre-Crash Safety (PCS) met voetgangersdetectie v v

Adaptive Cruise Control (ACC) – alle snelheden v v

Automatic High Beam (AHB) v v

Advanced Lane Keeping Assist (A-LKA) v v

Road Sign Assist (RSA) v v

Antiblokkeerremsysteem (ABS) v v

Uitklappende motorkap (PUH) v v

Actieve remlichten v v

ISOFIX-punten, buitenste plaatsen achteraan v v

Airbags, bestuurder en voorpassagier, frontaal, lateraal en knie / gordijnen over de volledige lengte v v

Aan/uit-schakelaar voor de voorste passagiersairbag v v

Gordelwaarschuwing vooraan met geluidssignaal en verklikker v v

Bandenspanningscontrole (TPWS) v v

PRESTATIES | WEGGEDRAG

Drive Mode Select (ECO / COMFORT - NORMAL / CUSTOM - SPORT S / SPORT S+) v v

Rijmodus EV (Electric Vehicle) (LC 500h) v v

Elektronische stuurbekrachtiging (EPS) v v

Variable Gear Ratio Steering (VGRS) - p

‘Lexus Dynamic Handling’ met actieve vierwielbesturing - p

Adaptieve variabele ophanging (AVS) v v

Elektronisch gestuurd remsysteem v v

Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) v v

Limited Slip Differential (LSD) - p

Actieve achtervleugel - p
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 *  De cijfers verschillen naargelang de lichtmetalen velgen. Het eerste cijfer geldt voor de LC 500 / LC 500h met 20" lichtmetalen velgen. Het tweede cijfer is voor Sport+ pack met standaard gemonteerde 21" lichtmetalen velgen.

Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving, conform de eisen van de Europese Richtlijn EC 2017/1153 (zoals gewijzigd door Richtlijn EC 2017/1231). Het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot kunnen verschillen van de gemeten waarden. Het rijgedrag maar ook andere factoren (zoals de staat van de weg, het verkeer, de staat van het voertuig, de bandendruk, de aanwezige uitrusting, de belading, het aantal inzittenden, enz.) 
hebben een invloed op het verbruik en de CO2-uitstoot. De vermelde CO2-uitstoot- en verbruikswaarden voldoen aan de ‘NEDC Correlated’-normen (gebaseerd op WLTP).

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

MOTOR LC 500 LC 500h

Cilinderinhoud (cm³) 4969 3456
Cilinders / kleppen V8/32 V6/24
Maximumvermogen (pk bij t/min) 464 bij 7.100 299 bij 6.600
Maximumvermogen (kW bij t/min) 341 bij 7.100 220 bij 6.600
Maximumkoppel (Nm bij t/min) 530 bij 4.800 350 bij 4.900

ELEKTROMOTOR

Type — AC-synchroon, permanente magneet
Maximumvermogen (pk) — 179
Maximumvermogen (kW) — 132
Maximumkoppel (Nm) — 300

TRANSMISSIE

Type Direct Shift-transmissie met tien verhoudingen 
(automaat)

Multi Stage Hybrid-systeem (automaat)

Rijden Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving

TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN

Maximumvermogen (pk) 464 359
Maximumvermogen (kW) 341 264

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 270 250
Acceleratie 0-100 km/u (s) 4,7 5,0

BRANDSTOFVERBRUIK

In de stad (l/100 km) 17,4 / 17,6* 7,2 / 7,3*
Buiten de stad (l/100 km) 8,0 / 8,2* 5,9 / 6,0*
Gemengde cyclus (l/100 km) 11,5 / 11,6* 6,4 / 6,5*

EMISSIES

CO2 in de stad (g/km) 399 / 403* 163 / 166*
CO2 buiten de stad (g/km) 184 / 187* 134 / 137*
CO2 gemengde cyclus (g/km) 263 / 267* 145 / 148*

EMISSIENORMEN

Euroklasse Euro 6d-EVAP Euro 6d-TEMP-EVAP

GEWICHT

Maximaal toegelaten massa (kg) 2.375 2.445
Leeggewicht min.- max. (kg) 1.935-1.970 1.985-2.020

CAPACITEIT

Inhoud brandstoftank (l) 82 82
Bagageruimte (l) 197 172
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 1 Het weergegeven cijfer geldt voor LC 500 / LC 500h met glazen dak. Voor Sport+ pack met koolstofvezeldak, is het cijfer 933

Opmerking: bovenstaande afmetingen zijn in millimeter. 
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 DE LEXUS-ERVARING 

 Een Lexus bezitten moet een fantastische ervaring zijn, 
tijdens de volledige levensduur van uw auto, dankzij 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 en een verfijnde omkadering 
te creëren 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. 
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 WE STREVEN ER ALTIJD NAAR OM ELKE KLANT TE 
BEHANDELEN ZOALS WE THUIS IEMAND ALS EEN 
GAST ZOUDEN ONTVANGEN  

 Sinds de lancering van de allereerste Lexus hebben 
we altijd ’net iets meer’ willen doen voor onze 
klanten. Zoals blijkt uit de vele prijzen die we de 
voorbije 25 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 nieuwe 
LS-luxeberline ontwerpen en maken. Dit is de 
belichaming van Omotenashi. Zo gaat de nieuwe 
LS automatisch omhoog om u te helpen instappen, 
terwijl de hoofdsteunen achteraan neerklappen 
wanneer u achteruitrijdt om u een beter zicht te 
geven op de weg. 



 © 2018 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.

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

M9718-LC001-NL/red. 09.2018

 

 Meer info over de nieuwe LC:

nl.lexus.be/LC

facebook.com/lexusbelux 


