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VÄLJ DIN LEXUS
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Välkommen till LC, Lexus nya
lyxcoupé. Med djär v design,
upplyftande prestanda och japanskt
Takumi-hantverk i skön förening. I den
här broschyren vill vi förbereda dig
inför mötet med nya LC och hjälpa
dig att välja rätt. Med sina förföriska
linjer bjuder Lexus LC på en unikt
tilltalande design. Framtill kompletteras
Lexus karakteristiska spindelgrill av
de intrikata LED-lamporna som fått
hjälp av ultrakompakt ingenjörskonst
för att kunna rymmas i en mycket
låg frontlinje. Baktill smalnar det
svepande taket ner mellan breda
hjulhus och förstärker de kraftfulla
linjerna. LC är fantastiskt rolig att
köra, bland annat tack vare det
extra kraftiga och vridstyva chassit,
med ett stort inslag av kolfiber- och
aluminiumkomponenter. Den senaste
versionen av Lexus Dynamic Handling
ger extra krydda åt körupplevelsen
och du kan välja mellan två suveräna
drivlinor: antingen LC 500 med en
5,0-liters V8-motor med 10-stegad
Direct Shift-växellåda, eller LC 500h
med världens första Multi Stage
Hybrid-system.
Insidan är inte mindre fantastisk. Du
sitter lågt och nära bilens tyngdpunkt,
helt enligt fysikens lagar. Interiören
är tydligt förarfokuserad med LFAinspirerade instrument och den
senaste versionen av Lexus Premium
Navigation. För en lugnare och säkrare
körupplevelse har LC också Lexus
banbrytande Lexus Safety System +
som standard. Det innefattar bland
annat ett Aktivt krockskyddssystem
med Fotgängarigenkänning och
Avancerad körfältsassistans.

03. HÖJDPUNKTER

01. MODELLER

02. UTRUSTNINGSNIVÅER

Välj antingen LC 500 med en
5,0-liters V8 och 10-stegad Direct
Shift-växellåda eller LC 500h med
världens första Multi Stage Hybridsystem.

Vill du tänja på gränserna med Upptäck den fantastiska standarden
kolfibertak och aktiv bakvinge, eller och de spännande tillvalsmöjligheterna
hellre njuta av lyxen att glida fram i till din nya lyxcoupé.
en skön GT? Välj mellan Lyx, Sport
eller Sport +.
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06. UTRUSTNING OCH
TILLVAL

07. TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

Sid 24-25

Sid 26-27

04. TEKNIK

05. FÄRGER

Läs mer om Lexus avancerade
tekniska lösningar, som Lexus Safety
System +, Remote Touch Interface och
Lexus Premium Navigation.

Välj din favoritfärg och en inredning
som får dig att känna dig som hemma Nya LC har en rik standardutrustning. Här kan du studera alla tekniska
varje gång du sätter dig bakom ratten. Men här kan du läsa om vad du kan specifikationer för LC 500 och
LC 500h innan du gör ditt slutliga val.
lägga till.
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MODELLER

LC 500

LC 500h

LC 500 har en varvvillig 5,0-liters V8 som levererar 477 hk till bakhjulen.
Den är utvecklad och testad under tävlingar som Nürburgrings 24-timmars
och Pikes Peak Hill Climb. Den handbyggda motorn matchas av världens
första 10-stegade automatlåda i en personbil och ger blixtrande acceleration
och ett imponerande motorljud.

LC 500h har världens första Multi Stage Hybrid-system, vilket helt
revolutionerar hybridupplevelsen. Genom att addera en 4-stegad automatlåda
till hybriddrivlinan med sin 3,5-liters V6-motor har våra tekniker skapat en
banbrytande bil som bjuder på makalös linjär acceleration, flexibel kraft
och med körlägesväljaren i ”M”-läge en beroendeframkallande 10-stegad
växlingsupplevelse. Och allt med samma smidighet och effektivitet som i en
normal Lexus-hybrid.

Flare Yellow heter lacken, 21" smidda lättmetallfälgar och en handbyggd
V8 under huven.

F White-lack, 21" smidda lättmetallfälgar och Lexus
Multi Stage Hybrid-system.

LC
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DRIVLINA | BENSIN

V8-MOTOR
LC 500 har en V8-motor som ger blixtrande acceleration
och den fantastiskt snabba respons som man bara får
i motorer som andas normalt. Den har ett maximalt
vridmoment på 540Nm och kan accelerera till 100 km/h
på 4,7 sekunder. Motorn är en lättviktskonstruktion med
smidda vevstakar och titanventiler vilket gör den smidig
och följsam vid höga varvtal, ändå är det en motor som
är byggd för slitstyrka. I luftintagen i fronten sitter en
akustisk ljudgenerator, vilken ger en mäktig upplevelse.
Den förstärker nämligen V8:ans naturliga ljud och matar
in det i kupén. På en perfekt nivå är kanske bäst att
tillägga. När du trycker på gasen förstärks effekten av
yttre ventiler i ljuddämparen som öppnas och stängs när
du varvar motorn.
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DRIVLINA | HYBRID

10-STEGAD VÄXELLÅDA
Den 10-stegade automatlådan i LC 500 med sina
blixtrande snabba växlingar är en annan världsnyhet från
Lexus. För att ge en smidig, koncis och rytmisk körkänsla
använder den sig av AI-SHIFT-kontroll, vilken faktiskt
väljer optimal växel enligt förarens önskemål och avsikter.
Växelvalen är inte bara baserade på bilens hastighet utan
också på förarens tidigare körmönster.

LEXUS MULTI STAGE HYBRID-SYSTEM
LC 500h har världens första Multi Stage Hybrid-system,
vilket på ett smart sätt kombinerar kraften i en 3,5-liters
V6-bensinmotor med en avancerad elmotor, och för att
förstärka effekten har hybridsystemet även en fyrstegad
automatlåda. Resultatet är betydligt mer direkta svar på
gaspådrag, vilket ger en helt ny kördynamik, samtidigt
som den har samma smidighet och effektivitet som är så
karakteristisk för Lexus hybrider.

LITIUM-JON BATTERI
LC 500h är Lexus första produktionsmodell som använder
ett lätt och kompakt litium-jon hybridbatteri. Det är mindre
än konventionella nickelmetallhydrid-batterier och passar
perfekt mellan baksätena och bagageutrymmet. Men
även om det är mindre så har det en högre energidensitet
med 84 celler som producerar 310,8 Volt. Litium-jontekniken sänker också batteriets vikt, vilket hjälper till att
sänka totalvikten och därmed förbättra prestanda och
köregenskaper.

LC
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UTRUSTNINGSNIVÅER

UTRUSTNINGSNIVÅER

LUXURY
Som du kan räkna med i en Lexus innebär LUXURY en mycket hög utrustningsnivå.

20” gjutna metallfälgar
Glastak
LED-lampor fram och bak
Framstolar med värme och ventilation
10-leds justerbara framstolar med minnesfunktion på förarsidan

Skinnklädsel
Pioneer® ljudanläggning med 12 högtalare
10,3” Lexus Premium Navigation, Remote Touch-gränssnitt
Lexus Safety System +
Adaptiv fjädring (AVS)

SPORT
För den som söker en ännu sportigare upplevelse bjuder SPORT-nivån på
bland annat smidda lättmetallfälgar och kolfibertak.

21” smidda lättmetallfälgar
Kolfibertak
Instegslister i kolfiber med Lexus-logo

Sportstolar fram
Alcantara® -klädsel

SPORT+
Utrustningsnivån SPORT+ tar fram det allra vassaste ur LC, med till exempel
Lexus Dynamic Handling och en aktiv vinge bak.

21” smidda lättmetallfälgar
Alcantara®-klätt innertak
Torsen-typ differentialbroms (LSD)

Hastighetsanpassad styrning (Variable Gear Ratio Steering)
Lexus Dynamic Handling med aktiv fyrhjulsstyrning
Aktiv bakvinge

Kolfibertak
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DETALJER | EXTERIÖR

DETALJER | EXTERIÖR

01. 20" LÄTTMETALLFÄLGAR
Precisionsgjutna och frästa 5-kvadrupel-ekrade ljuddämpande fälgar, med
mörkgrå metallicfinish.
Fram 20” x 8.5
Bak 20” x 9.5
02. 20" SMIDDA LÄTTMETALLFÄLGAR (EJ I NORDEUROPA)
Smidda 5-dubbelekrade fälgar med attraktiv polerad finish.
Fram: 20” x 8.5
Bak: 20” x 9.5
03. 21" SMIDDA LÄTTMETALLFÄLGAR
Smidda 5-dubbelekrade lättviktsfälgar.
Fram: 21” x 8.5
Bak: 21” x 9.5

01

04. LED-STRÅLKASTARE
De ultrakompakta trippel-LED-strålkastarna är specialutvecklade för att kunna
rymmas i det exceptionellt korta överhäng fram som är så viktig för bilens
höghastighetsegenskaper.
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05. PANORAMAGLASTAK
Det skapar en fin känsla av ljus och rymd. Den kromade ramen förstärker
den eleganta coupéprofilen.
06. TAK I KOLFIBER
Det snygga taket av vävd kolfiber är tillverkat i en avancerad process i vår
Motomachi-fabrik. Men det är inte bara estetiskt tilltalande, det sänker också
vikten och därmed även bilens tyngdpunkt.
07. LED-BAKLJUS MED HOLOGRAMKÄNSLA
De iögonfallande bakljusen med sin snygga metallram projicerar känslan
av ett oändligt djupt Lexus-L. Inspirationen är hämtad från stridsflygplans
efterbrännskammare. Tittar du närmare upptäcker du kanske att bakluckans
lås är väl dolt i bakljusramen.
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DETALJER | INTERIÖR

DETALJER | INTERIÖR

01. FÖRARFOKUSERAD INTERIÖR
För att minska behovet av ögonrörelser och risken för att bli distraherad är
alla viktiga instrument och visare placerade nära din blick över vägen framför
dig. Och de reglage du oftast använder, som till exempel Körlägesväljaren,
är koncentrerade runt ratten.
02. CLIMATE CONCIERGE / NANOE®-TEKNIK
”Climate Concierge” är ett integrerat system som automatiskt justerar
temperaturen i bilen, i sätena och i ratten. Lexus prisbelönade nanoe®-teknik
sprider mikroskopiskt små, negativt laddade joner som fräschar upp luften
och försiktigt återfuktar hud och hår.

01

03. ALCANTARA®-KLÄDDA SPORTSTOLAR
Du kan få din LC med sportstolar med sidostöd som håller dig stadigt på
plats till och med i de snabbaste kurvor. Våra utomordentligt skickliga Takumihantverkare klär dem i en kombination av mjukaste skinn och kontrasterande
Alcantara®.
04. SKINNKLÄDSEL
De vackert sydda skinnstolarna bjuder på den bästa möjliga kombinationen
av komfort och stöd. LC:s Chief Engineer Sato var personligen involverad
i utvecklningen av den nya designen, som för övrigt gick igenom hela 50
testcykler.
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05. SPORTPEDALER I ALUMINIUM
Gaspedal, bromspedal och ett stort fotstöd med en anodiserad aluminiumfinish
ger äkta sportbilskänsla.
06. ALCANTARA®-KLÄDDA DÖRRPANELER
Dörrpanelernas draperade känsla och stolarnas eleganta perforeringar
är ytterligare tecken på den noggrannhet i detaljerna som präglar den här
suveräna lyxcoupén.
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07. ANALOG KLOCKA MED “L”-MOTIV
Upptäck Lexus diskreta “L” i den analoga klockan och den taktila känslan i
reglagen till luftinsläppen.
08. NYCKELHÅLLARE*
Fodral till Smart Access-nyckeln i svart med profilsömmar och präglad
Lexus-logo på baksidan.
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09. GOLVMATTA*
Lyxig svart textilmatta i acuvelour som kompletterar standardmattornas
ljuddämpande egenskaper. Förarens matta har en fastsättningsanordning
för att hålla den säkert på plats.
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10. BAGAGERUMSMATTA*
Skräddarsydd för att skydda bagagerummet mot smuts och vätskor. Ytan är
specialbehandlad för att bagaget inte ska glida runt under körning.
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*Finns som tillbehör.
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TEKNIK | LJUD, KOMMUNIKATION & INFORMATION
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01. MULTIINFORMATIONSDISPLAY
En färgdisplay som är integrerad i de centrala instrumenten visar
säkerhetsvarningar, navigationshjälp och all annan viktig information.

06. AKTIV FARTHÅLLARE
Den Aktiva farthållaren ger en mer avspänd körning genom att hålla det
avstånd du ställt in till bilen framför, oavsett om den ökar farten eller bromsar in.

02. EXTRA BRED VINDRUTEDISPLAY
För att minska behovet av att släppa blicken från vägen framför dig har LC
den senaste versionen av vår Vindrutedisplay, som i klara färger visar viktig
färddata. (174mm x 48 mm)

07. AVANCERAD KÖRFÄLTSASSISTANS/AUTOMATISKT
AVBLÄNDANDE HELLJUS
Den Avancerade körfältsassistansen (A-LKA) använder en kamera i framrutan
för att följa bilens position i filen. Om bilen håller på att glida ur körfältet
aktiveras en varningssignal samt en lätt styrkorrigering.
Det automatiskt avbländande helljuset använder sig av samma kamera som
Körfältsassistansen för att blända av i mörker när det känner av mötande
bilar. Det minskar risken för att du ska blända andra och låter dig koncentrera
dig på vägen. .

03. LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Den extra stora (10,3”) högupplösta skärmen är perfekt placerad och kan
styras antingen via röstkommando eller pekplatta med Remote Touch-kontroll,
vilken är lika lätt att hantera som en smartphone. Skärmen kan också delas
upp för att samtidigt visa till exempel navigations- och klimatinfo.
04. PIONEER® LJUDANLÄGGNING MED 12 HÖGTALARE
Ljudanläggningen med sina 12 högtalare från Pioneer® (med subwoofer) ger
ett otroligt rent ljud och ingår som standard i alla utrustningsnivåer. Den har
AM/FM/RDS-radio, CD-spelare och Bluetooth®-uppkoppling.
05. MARK LEVINSON® MED 13 HÖGTALARE
Mark Levinson ® Premium Surround-systemet har 13 högtalare med
GreenEdge™- teknik, vilka är ytterst noggrant placerade för att passa just LC:s
specifika akustiska miljö. Det betyder ljud i absolut världsklass. Anläggningen
ger en digital hemmabioupplevelse, vilken ytterligare förstärks av Clari-Fi™
som återskapar det ljud vilket förlorats i den digitala MP3-kompressionen.
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TEKNIK | FÖRARSTÖD

08. MONITOR FÖR “DÖDA VINKELN”/BACKVARNARE FÖR
KORSANDE TRAFIK
Radar i den bakre stötfångaren upptäcker bilar i filerna bredvid vilka annars
kan vara svåra att se i backspeglarna. Om du blinkar för att byta fil och någon
annan bil närmar sig din “döda vinkel” slår varnaren omedelbart till och ger
signal i den relevanta backspegeln. Backvarnaren för korsande trafik använder
samma radar som ”döda vinkeln”-varnaren för att upptäcka korsande trafik
bakom bilen på parkeringsplatser. Om en bil dyker upp varnas du både med
en ljudsignal och visuellt i backspeglarna.
09. VÄGSKYLTSAVLÄSARE
Vägskyltsavläsaren (RSA - Road Sign Assist) i LC läser av vägskyltar
genom kameran som är monterad i framrutan och ger föraren information i
multimedia-skärmen. Systemet kan läsa av alla skyltar som är anpassade till
Wien-konventionens förordning, inklusive lysande och blinkande.
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10. VARNINGSSYSTEM FÖR LÅGT LUFTTRYCK I DÄCKEN
En sensor i varje däck sänder signaler om luf ttr ycket till
multiinformationsdisplayen, och varnar om trycket skulle sjunka i ett eller
flera däck.
11. PARKERINGSASSISTANS
När du lägger i backväxeln visas en vy av området bakom bilen på
10,3”-skärmen, komplett med hjälpande guidelinjer. Sensorer i bakre
stötfångaren ljudvarnar också för hinder i vägen, allt för att göra parkeringen
lättare. Varningsljudet kan stängas av när det inte behövs.
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TEKNIK | SÄKERHET

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Lexus banbrytande säkerhetssystem Lexus Safety System + är standard i
LC. Det inkluderar ett Aktivt krockskyddssystem med fotgängarigenkänning,
Avancerad körfältsassistans för att hjälpa dig att hålla dig i filen, Automatiskt
avbländande helljus för bättre mörkerseende samt Aktiv farthållare som håller
jämnt avstånd till bilen framför.
01

02. AKTIVT KROCKSKYDDSSYSTEM
Med hjälp av millimetervågradar räknar en dator i bilen ständigt ut risken för
en kollision. Om risken bedöms som hög varnas föraren både genom ljudoch visuella varningar, samtidigt som bromstrycket ökas. Om en kollision
bedöms som oundviklig, bromsas bilen automatiskt och säkerhetsbältena i
framsätena dras åt. Om något, till exempel en fotgängare, upptäcks framför
bilen aktiveras automatiskt bromsarna vid hastigheter mellan 10 och 80 km/h
för att undvika en kollision.

02

03. AKTIVT FOTGÄNGARSKYDD
LC har ett aktivt fotgängarskydd, där sensorer i den främre stötfångaren
känner av en eventuell kollision med en fotgängare och aktiverar motorhuven
som blixtsnabbt höjs för att öka avståndet till motorns hårda komponenter
och därmed minska risken för skador för den påkörde.
04. ÅTTA KROCKKUDDAR
Förutom en enormt kraftig ”säkerhetsbur” skyddas förare och passagerare
av åtta krockkuddar. I framsätena skyddar tvåstegskuddar huvudet, och där
finns även knä- och sidokrockkuddar.Krockkuddsgardiner löper dessutom
utmed hela längden på kupéns båda sidor. Alla säkerhetsbälten är också
försedda med bältessträckare.

TEKNIK | KÖRDYNAMIK

05. KÖRLÄGESVÄLJARE
För att du ska kunna koncentrera dig på vägen sitter Körlägesväljaren alldeles
bredvid ratten. Med den kan du lätt skifta mellan de olika lägena för ECO /
COMFORT, NORMAL / CUSTOM, SPORT S / SPORT S+.
06. PADDELVÄXLINGAR I 10 STEG, MANUELLT “M”-LÄGE
För större körglädje och otroligt direkt och dynamisk respons har både
LC 500 och LC 500h (för första gången i en Lexus-hybrid) ett manuellt
“M”-läge. Det ger föraren möjlighet att med hjälp av paddlarna välja växel
och hålla kvar den.
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07. LEXUS DYNAMIC HANDLING, AKTIV
FYRHJULSSTYRNING
För en ännu större körupplevelse har SPORT + -versionerna Lexus Dynamic
Handling-systemet som kontinuerligt räknar ut och justerar den optimala
styrvinkeln för alla fyra hjulen.
08. ADAPTIV FJÄDRING
Adaptiv fjädring ger ännu mer distinkta och förfinade köregenskaper. Den
känner av vägen och övervakar och justerar kontinuerligt fjädringen på alla
fyra hjulen och kan hantera osannolikt nog hela 650 olika fjädringsinställningar.
09. VRIDSTYVT CHASSI
För att kunna bygga det mycket kraftiga chassit använde vi ultrahöghållfast stål
i alla delar där det behövdes i kombination med lättare material som aluminium
i dörrar, bagageutrymme och motorhuv. Vi har även utnyttjat kolfiber som
både är starkt och lätt i exempelvis tak och dörrkarmar.
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LACKFÄRGER | EXTERIÖR

ATT UTVECKLA EN NY LEXUS-FÄRG
ÄR BÅDE KOMPLICERAT OCH
TIDSKRÄVANDE

Lexus designers använder aldrig standardkulörer, utan föredrar att utveckla
sina egna från scratch. Det är en mödosam process som kan ta ända upp
till två år. En ny färg brukar få sin premiär i samband med att en ny modell
lanseras. Lexus färgpalett omfattar idag cirka 30 färger: bland annat Flare
Yellow, en ny färg utvecklad för LC och metallicfärger som Sonic Silver och
Sonic Titanium. Flare Yellow är en färg som väcker sinnena och på något sätt
framkallar känslan av en riktig körupplevelse. Genom att ett antal färglager,
bland annat ett med en gul basfärg med hög mättnad och ett med en glimrande
micabas har teamet fått fram en färg med en mättnad och briljans som vi aldrig
tidigare sett på en Lexus.
Det finns inga genvägar för att skapa en ny Lexus-färg; en designers slutgiltiga
val görs först efter att noggrant ha granskat hundratals färgprover. ”När vi
håller på att utveckla en ny färg studerar jag så många nyanser att jag ibland
inte kan se klart vid arbetsdagens slut” säger Megumi Suzuki, en av Lexus
mest erfarna färgdesigners.

”Varenda gång jag träffar någon, går in i en affär eller hem till en vän så kollar
jag rent automatiskt in material och färger,” säger hon. ”Och jag är knappast
ensam om det på min avdelning.” Även efter det att man till slut valt en färg
finns det massor kvar att göra. Under processens gång har också Suzuki
tagit hjälp av en rad olika experter; labbtekniker som blandar färgerna,
konstruktörer, hantverkare som bygger lermodellerna och inte minst de
på lackeringsavdelningen vilka ansvarar för att ge varje enstaka LC som
lämnar fabriken en absolut perfekt finish. Med några veckors mellanrum
levererar Kansai Paint (en färgleverantör) en ny sändning och då går Lexus
färgdesigners ytterst noggrant igenom proven. Man vrider och böjer de
lackade testpanelerna för att efterlikna bilens kurvor och man gör det såväl
inomhus som utomhus, under strålkastare, i strålande solsken, i skugga och
när det är molnigt. Man gör det vid olika tider, under dag och kväll och vid
olika årstider. Att välja den slutliga nyansen är inte lätt; en färg som kan se
bländade vacker ut en solig sommarmorgon kan framstå som smått sjuklig i
skuggan eller i bilsalongens belysning. En färgdesigner måste också kämpa
emot sina egna preferenser. ”En märklig sak med färger är att ens uppfattning
förändras beroende på årstid, hur man känner sig just nu och de trender man
ser runt omkring sig,” säger Suzuki.

LACKFÄRGER | EXTERIÖR

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

Ej metallic

Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer exakt med verkligheten.
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SLÄTT SKINN1

Black

Dark Rose

Ochre

Dark Rose

Ochre

ALCANTARA®2

Black

01

SEMIANILIN-SKINN3

Black

Dark Rose

Hos Lexus tror vi på att gå den svåra vägen. För
när man strävar efter perfektion är den svåra
vägen också den enda vägen. Ta till exempel den
metodik vi använder för att välja ut de allra bästa
skinnen till våra skinnklädslar. Vårt mål är att hitta
de hudar som både känns suveränt mjuka vid
beröring mjukhet och har bestående slitstyrka.
Den kombinationen är inte lätt att finna, men det
är den enda kombinationen vi kan acceptera i en
Lexus-inredning. Så därför utsätts provbitarna
för oerhörda prövningar innan vi väljer skinnen.
Testerna omfattar extrema prov, bland annat med
blåslampa och extremkyla, perforering med vassa
föremål, stenhårt slitage och drypande fukttester.

1
2
3

Ochre

Varför gå till sådana ytterligheter?
Jo, helt enkelt för att en bilinteriör kan vara en riktigt
tuff miljö, med hårt vanligt slitage, spillda drycker
och andra oväntade missöden, små och stora.
Därför måste de skinn vi väljer ut vara så tåliga och
förlåtande som det bara är möjligt. Och genom att
utsätta dem för våra tortyrkammare redan innan de
blivit utvalda kan vi vara säkra på att de kommer stå
emot hårt slitage och behålla sin sköna mjukhet i
många år framöver.

Slätt skinn är standard i utrustningsnivån Luxury.
Alcantara® är standard i nivåerna SPORT och SPORT +.
Semianilin-skinn finns som tillval i Luxury-nivån.

Bilderna på följande tre sidor visar ett urval av möjliga inredningskombinationer. Din närmaste Lexus-återförsäljare hjälper dig gärna om du har några frågor.
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01 Svart skinn
02 Dark Rose skinn
03 Ochre skinn
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KLÄDSEL | INTERIÖR

LC

04 Svart Alcantara®
05 Dark Rose Alcantara®
06 Ochre Alcantara®

07 Svart semianilin-skinn
08 Dark Rose semianilin-skinn
09 Ochre semianilin-skinn

09

LC
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UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

EXTERIÖR | DETALJER

20" Lättmetallfälgar med 245/45 (fram) & 275/40 (bak) R20 däck
20" Smidda lättmetallfälgar med 245/45 (fram) & 275/40 (bak) R20 däck
21" Smidda lättmetallfälgar med 245/40 (fram) & 275/35 (bak) R21 däck
Panoramaglastak
Tak i kolfiber
Strålkastare med trippel LED
Strålkastarspolare
LED-varselljus
Bak- och bromsljus, LED
Dimljus bak, LED
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers

UTRUSTNING | UTRUSTNINGSNIVÅER

LUXURY

SPORT

SPORT +

TEKNIK | LJUD, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
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Eluttag 12V
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, multiinformationsskärm, röststyrning, farthållare och
körfältsassistans
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar
Klocka, analog
Multimediaskärm i färg
Vindrutedisplay i färg
Ljudanläggning Pioneer® med 12 högtalare
Ljudanläggning Mark Levinson® med 13 högtalare
Antenn, integrerad
Två USB-portar och AUX-ingång
Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Multimedia-skärm 10,3" med Lexus Premium Navigation
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TEKNIK | FÖRARASSISTANS
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INTERIÖR | KLÄDSEL OCH INREDNING

Sportpedaler i aluminium
Interiördetaljer, alcantara
Instegslister i aluminium
Instegslister i kolfiber
Alcantara-klädd instrumentpanel
Framstolar, SPORT-design
Baksäte, ej fällbart
Klädsel, skinn2
Klädsel, semianilin-skinn2
Klädsel, alcantara
Framstolar med 2-vägs eljusterbara svankstöd
Förarstol, 8-vägs elektriskt justerbar med minnesfunktion
Förarstol, 10-vägs elektriskt justerbar med minnesfunktion
Framstolar, eluppvärmda och luftkonditionerade

Aktiv farthållare (ACC)
Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)
Automatiskt avbländande helljus (AHB)
Parkeringssensorer, fram och bak
Backkamera (med hjälplinjer)
Avancerad körfältsassistans (A-LKA)
Monitor för "döda vinkeln" (BSM) med backvarnare för korsande trafik (RCTA)
Körfilsvarning (LDA)
Vägskyltsavläsare (RSA)

Aktivt krockskyddssystem (PCS)
Låsningsfria bromsar (ABS)
Motorhuv med fotgängarskydd (PUH)
Aktiva bromsljus (EBS)
ISOFIX-fästen för barnstol, yttre sittplatser bak
Krockkuddar; huvud/sido/knä (fram) och sidokrockgardiner (bak)
Urkopplingsbar krockkudde (med nyckel)
Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)
Varningssystem för lågt lufttryck i däcken (TPWS)

Körlägesväljare, fyra valbara lägen: ECO, Normal, Sport och Sport +
El-läge (Electric vehicle - EV)
Elektronisk styrservo (EPS)
Variabel utväxling, styrservo (VGRS)
Aktiv fyrhjulsstyrning
Adaptiv fjädring (AVS)
Elektronisk bromskontroll (ECB)
Dynamisk stabilitetskontroll (VDIM)
Aktiv vinge
Differentialbroms, TORSEN, bak
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Standard i alla LC
Standard i vissa utrustningsnivåer
Finns som tillval
— Ej tillgängligt
2

LC

SPORT +

PRESTANDA | DETALJER

1
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SPORT

TEKNIK | SÄKERHET

INTERIÖR | KOMFORT

Larm (rörelse- och lutningssensor) med sirén
Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled
Ratt, skinklädd, tre-ekrad med växelpaddlar
Elektronisk handbroms
Rutor, UV-reducerande och tonade
Rutor, mörktonade
Dubbelt dörrlås
Automatisk låsning av dörrarna under färd
Centrallås, fjärrstyrt
Smart Entry Keyless System (Nyckellöst lås- och startsystem)
Fönsterhissar fram, elmanövrerade
Bagagelucka, motorstyrd
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion
Handskfack, belyst
Bagageutrymme, belyst
In-/urstegsbelysning
Strålkastare med automatisk nivåreglering
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
Backspeglar, yttre, eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara, automatiskt avbländande med
minnesfunktion
Backspegel, inre, automatiskt avbländande
2-zoners klimatanläggning med nanoe®-teknik
Filter för renare kupéluft
In-/urstegsautomatik för enklare in-/ursteg

LUXURY

Finns bara i Luxury-nivån med inredning i Ochre.
Var vänlig notera att skinn- och semianilin-skinn endast gäller framstolarna; baksätet är klätt med Tahara.

LC
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TEKNISKA DATA

MOTOR

Cylindervolym (cm3)
Cylindrar / Ventiler
Max. effekt (hk vid v/min)
Max. effekt (kW vid v/min)
Max. vridmoment (Nm vid v/min)

TEKNISKA DATA

LC 500

LC 500h

4969
V8 / 32
477 vid 7100
351 vid 7100
540 vid 4800

3456
V6 / 24
299 vid 6600
220 vid 6600
348 vid 4900

—
—
—
—

Växelström synkronmotor, permanentmagnet
179
132
300

10-stegad Direct Shift-automatlåda
Bakhjulsdrift

Multi Stage Hybrid-transmission
Bakhjulsdrift

477
351

359
264

270
4,7 sek

250
5,0 sek

1345

MOTOR, EL

Typ
Max. uteffekt (hk)
Max. uteffekt (kW)
Max. vridmoment (Nm)

1630
1920

1635
2168

KRAFTÖVERFÖRING

Max. effekt (hk)
Max. effekt (kW)

944 1

SAMMANLAGD MAX. EFFEKT

818

Transmissionstyp
Drift

PRESTANDA

Toppfart (km/h)
Acceleration 0-100 km/h

930

BRÄNSLEDEKLARATION* (l/100km)

Bränsledekl. bl körning

11,6

8,1

262

184

2375
1935-1970

2445
1985-2020

82
197

82
172

2870
4770

970

CO2 UTSLÄPP* (g/km)

Bl. körning
VIKT

Totalvikt (kg)
Tjänstevikt (kg)

* Bränsleförbrukning och CO2 -värden mäts i en kontrollerad miljö, i enlighet med direktiven för nya WLTP European Regulation EC 2017/1151 och dess applicerbara tillägg. Bränsleförbrukningen och CO2 -utsläppen i din egen bil kan skilja
sig från de angivna värdena. Körvanor tillsammans med andra faktorer (som till exempel trafiken, vägförhållanden, bilens kondition, däckens lufttryck, bilens utrustning, antal passagerare, last etc) påverkar bilens verkliga bränsleförbrukning
och CO2 utsläpp. Bygg din LC på lexus.se/lc för att ta reda på hur just dina önskemål om utrustningsnivåer och tillval påverkar bränsleförbrukning och CO2 -utsläpp.
För mer information gällande WLTP testmetoderna, vänligen besök www.lexus.se.
Observera att ytterligare tekniska data, inklusive eventuella uppdateringar finns att läsa på www.lexus.se
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LC

1

1245

1112

1439

Bränsletank, volym (l)
Bagagevolym (l)

1377

LASTKAPACITET

Siffran gäller LC i utrustningsnivån Luxury med glastak. Motsvarande siffra för utrustningsnivåerna LC SPORT och SPORT + med kolfibertak är 933.

Var vänlig notera att ovanstående dimensioner är beräknade i millimeter.

LC
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Mer om nya LC hittar du på:
lexus.se/LC
youtube.com/LexusSverige
facebook.com/LexusSverige
instagram.com/LexusEurope
Lexus Sverige* förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt
meddelande. Kontakta gärna din närmaste Lexus-återförsäljare för aktuell information.
Var vänlig observera att det i denna broschyr kan förekomma bilar i utföranden som inte erbjuds
i Sverige. Av trycktekniska skäl kan vi heller inte garantera att lack- och inredningsfärger är exakt
återgivna.
Var vänlig se www.lexus.se för ytterligare information.

Miljöhänsyn är en prioritet för Lexus. Vi vidtar många åtgärder för att garantera att våra bilars
miljöpåverkan minimeras under deras totala livscykel – från design, tillverkning, distribution, försäljning
och service tills det att fordonet tas ur drift. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vilka
krav som gäller när fordonet uppnått slutet av sin livscykel.
* Lexus Sverige är en division i Toyota AB Sweden.
Tryckt i Europa, maj 2017

