LC 500 | LC 500h

OBLIKA

NOVI LC
Predstavitev generacijsko novega luksuznega kupeja LC predstavlja za Lexus
velik korak. Gre za revolucionaren pristop pri razvoju avtomobila in njegove
priprave na proizvodnjo. Čeprav nismo postavljali oblikovalcem nobenih
omejitev in se je začel razvoj avtomobila na »belem papirju«, so bili izzivi izjemni
– začenši z vprašanjem, kako izdelati eleganten kupe z nizko strešno linijo, a
hkrati dovolj veliko notranjostjo za štiri potnike? Vsaka poteza novega LC je
zato plod dolgotrajnega oblikovanja in modeliranja, kjer ni prostora za naključja
ali kompromise. Poteze so v smislu prefinjene zmesi elegance in aerodinamike
izpiljene do zadnjega detajla. LC je že kot prototip večkrat obiskal svetovno
najbolj dovršen center za preskušanje aerodinamike. Sledilo je testiranje v
realnem svetu, kjer se je imenitni kupe dokazal na hitrostnih preskušnjah, kot
sta Fuji Speedway in nemški Nürburgring.
Le najboljše je dovolj dobro za LC. Njegova proizvodnja poteka zato v povsem
novi tovarni Motomachi na Japonskem, kjer izdelujejo avtomobile najvišje
kvalificirani delavci z nazivom Takumi. Mnogi med njimi so sodelovali pri ročni
proizvodnji super športnega Lexusa LFA, ki šteje med največje avtomobilske
umetnine vseh časov. Nov val navdušenja prinaša pogonska vsebina s
5,0-litrskim bencinskim V8 ali večstopenjskim hibridom LC 500h. Oba
navdušujeta s poplavo unikatnih užitkov in vrhunskega Omotenaši gostoljubja.
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OBLIKA

“Dobrodošli v luksuznem LC kupeju. LC predstavlja mejnik Lexusove zgodovine, saj razvaja z najbolj dovršenimi in naprednimi avtomobilskimi
tehnologijami trenutnega časa, vključno z večstopenjskim hibridnim pogonom in varnostnim sistemom Lexus Safety System +. A vse to zbledi
ob pogledu na ljudi, ki se na prvi vožnji zaljubijo v vrhunsko podobo, tehniko in gostoljubno naravo neverjetnega kupeja.”
KOJI SATO,
VODJA RAZVOJA NOVEGA LC

LC
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OMOTENAŠI

01

VSAK KUPEC JE DELEŽN ENAKE
GOSTOLJUBNOSTI, KOT DA BI
VSTOPIL V NAŠ DOM
Že vse od predstavitve prvega avtomobila znamke Lexus si prizadevamo
ponuditi našim kupcem več. Vse to dokazujejo številna priznanja iz obdobja
zadnjih 25 let. Zapoved, da se mora vsaka stranka počutiti pri nas kot da
bi vstopila v naš dom, predstavlja za Lexus del temeljne zaveze. Izjemno
predanost strankam in medsebojnim odnosom opisuje najbolj nazorno
japonska dediščina in z njo povezan izraz Omotenaši. Gre za sinonim
gostoljubja, vljudnosti in izvrstnega prepoznavanja potreb in želja strank,
še preden nastanejo. Omotenaši predstavlja življenjski slog vsakega izmed
Lexusovih delavcev, ki ga z velikim navdušenjem prenašamo v razvoja
vsakega izmed naših avtomobilov.
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01 Izvrstne vratne obloge iz alkantare
02 Ročno šivani športni usnjeni sedeži
03 Pragovi in vratni okviri iz karbonskih vlaken
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IZDELAVA

ROČNA IZDELAVA TAKUMI ZA
IZVRSTNO UDOBJE IN SEDEŽNI
OPRIJEM

01

02

Prva vožnja v novem LC – trenutek na katerega smo pri Luxusu dolgo
čakali. Že nežen dotik vratne kljuke z logotipom Lexus ostane v spominu.
Razvajanje nadaljujejo usnjeni sedeži, za katere se zdi, da so ukrojeni le po
vaših merah. Gre za sedeže z izvrstnim bočnim oprijemom in neverjetno
mero udobja na luksuzno dolgih potovanjih. LC nadgrajuje esenco grand
touring avtomobilov z novimi in še višjimi standardi, kjer se vse začne in
konča z drobnimi detajli. Zgolj razvoj prednjih sedežev je potekal več kot dve
leti in vključeval testiranje 50 različnih prototipov. Ergonomsko inteligenco
nadgrajujejo volanski obroč v Tacumi stilu in do zadnjega milimetra
premišljena namestitev vseh stikal in vzvodov, ki jih dopolnjuje upravljanje
različnih sistemov prek intuitivne sredinske Touch Pad ploščice. Naj se začne
užitek, kjer je pogled iz novega LC 500 zaradi nizke namestitve merilnikov
in motornega pokrova več kot izjemen.
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01 Lexus premijski navigacijski sistem
02 Kokpit z nizkim položajem sedenja
03 Touch Pad ploščica z upravljanjem na dotik
LC
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ZMOGLJIVOST

NAREJEN ZA UŽITEK

01
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ROČNO IZDELAN BENCINSKI V8
Osemvaljni stroj, ki je bil v fazi razvoja testiran
na 24-urni vzdržljivostni dirki na Nürburgringu,
nadgrajuje 10-stopenjski samodejni menjalnik
Direct Shift, ki predstavlja popolno novost v
luksuznem avtomobilskem razredu.

VISOKA KAROSERIJSKA TOGOST
Predpogoj izvrstnih voznih lastnosti predstavlja
zelo toga karoserijska zasnova iz natezno najbolj
žilavih jekel v povezavi z deli iz lahkega aluminija in
strukturno okrepljene plastike iz ogljikovih vlaken.
Takšna je zasnova strehe in vratnih okvirjev.

V8 ZVOK
Bencinski osemvaljnik je v LC 500 opremljen
enako kot super športni LFA s sesalnim sistemom
z akustično komoro, ki ustvarja ob tonih izpušnih
ventilov mogočen in božansko melodičen zvok.

VEČVODILSKA ZADNJA PREMA
Povsem nova zasnova podvozja navdušuje z
izvrstno odzivnostjo in izjemno mero športne
ostrine, kar nadgrajujeta vrhunsko udobje in
neverjetna stabilnost v vseh okoliščinah.

PRVI VEČSTOPENJSKI HIBRID
NA SVETU
Revolucionarni pogonski sistem s 3,5-litrskim
bencinskim motorjem in dodatnim električnim
pogonom navdušuje s poplavo navora, moči,
hitre odzivnosti in neverjetne vlečne sile v izjemno
rafinirani ter ekonomični obliki.

LEXUS DINAMIČNA VODLJIVOST
Vodljivost modela LC meji na popolnost, za katero
skrbi v vseh voznih pogojih sistem dinamične
vodljivosti z inteligentnim usklajevanjem delovanja
volanskega sistema s spremenljivim krmilnim
razmerjem, dodatnim krmiljenjem zadnjega
kolesnega para in električno podprtim servo
volanom.

HIBRIDNI POSPEŠEK Z ROČNIM
PRESTAVLJANJEM
Večstopenjski hibridni pogon nadgrajuje
samodejni menjalnik z možnostjo vklopa ročnega
prestavljanja z volanskima ročicama iz lahkega
magnezija.
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Športno oblikovan volanski obroč v Takumi stilu
21-palčna kovana lita platišča dopolnjujejo zelo veliki prisilno hlajenimi prednji in zadnji zavorni koluti
Navzven pomičen zadnji spojler poveča pri višjih hitrostih tlačno silo, kar izboljša stabilnost vozila
Kromirana zaključka izpušnega sistema s čudovito zvočno kuliso
LC

VARNOST

LEXUS SAFETY SYSTEM +

Vse različice modela LC so opremljene z varnostnim sistemom Lexus Safety višine svetlobnega snopa prednjih žarometov, prepoznavanje in prikazovanje
System +, ki je plod najnovejših in zelo poglobljenih varnostnih raziskovanj. opozorilnih prometnih znakov in radarski tempomat s samodejnim
Sistem vključuje naprave za opozarjanje pred naletom (vključno s prilagajanjem hitrosti glede na spredaj vozeče vozilo.
prepoznavanjem pešcev), vzdrževanje voznega pasu, samodejno uravnavanje
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ŽAROMETA S SAMODEJNIM
URAVNAVANJEM VIŠINSKEGA
SNOPA
Med nočno vožnjo nadzoruje sistem s pomočjo
kamere A-LKA položaj nasproti vozečih vozil.
Pri njihovem pojavu sistem samodejno zasenči
delovanje dolgih luči, kar prepreči bleščanje in
prispeva k ohranjanju vozniške osredotočenosti
nad prometnim dogajanjem.

DINAMIČNI RADARSKI TEMPOMAT
Aktivni radarski tempomat vzdržuje izbrano
hitrost in oddaljenost od spredaj vozečega vozila.
V primeru upočasnitve spredaj vozečega vozila
sistem samodejno zmanjša hitrost in jo, ko je to
zopet varno, dvigne do nastavljene.

ASISTENCA ZA OHRANJANJE
VOZNEGA PASU (A-LKA)
Sistem A-LKA nadzoruje pomikanje vozila po
voznem pasu z na prednje steklo vgrajeno
SISTEM ZA PREPREČEVANJE NALETA
kamero. V primeru, ko se vozilo pomika proti
S PREPOZNAVANJEM PEŠCEV IN
drugemu voznemu pasu in tega voznik ne nakaže
KOLESARJEV
Visokofrekvenčni radarski sistem nadzoruje ob s smerniki, sproži sistem opozorilni alarm in začne
podpori računalnika dogajanje pred vozilom. V korekcijsko pomikati volanski obroč v nasprotno
primeru, ko se LC prehitro ali preveč približa smer.
vozilu, pešcu, kolesarju ali objektu pred njim,
začne sistem opozarjati voznika na možnost naleta PRIKAZOVALNIK PROMETNIH
z alarmom in opozorilnim prikazom na sredinskem OPOZORIL (RSA)
zaslonu. Sistem hkrati zviša moč zavorne sile in Sistem RSA prepoznava z na vetrobransko steklo
vklopi samodejno zaviranje, kar zmanjša možnost vgrajeno kamero opozorilne prometne znake in
naleta. V primeru neizogibnega naleta se izpisuje njihovo grafično podobo na osrednjem
vklopi samodejno zaviranje vozila ter zatezanje zaslonu. RSA prepoznava prometne znake, ki so
izdelani skladno z dunajsko konvencijo – kar velja
varnostnih pasov.
za klasične, elektronsko delujoče in svetlobne.
01 Sistem za opozarjanje pred trki
02 Sistem za vzdrževanje voznega pasu in samodejna
nastavitev višine svetlobnega snopa
03 Radarski tempomat z dinamičnim uravnavanjem
hitrosti
04 Opozorilnik za vozila v mrtvem kotu in prečno
približevanje vozil med vzvratno vožnjo
Varnostnega sistema Lexus Safety System + nikoli in pod nobenimi pogoji ne uporabljajte kot nadomestilo za običajno vožnjo. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Voznik je vedno sam odgovoren za varno vožnjo.

LC
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POUDARKI | ZUNANJOST

20-palčna kovana lita platišča

LED prednja žarometa

21-palčna kovana lita platišča

Steklena panoramska streha

LED holografska zadnja svetila
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Streha iz karbonskih vlaken

OPREMA

Večfunkcijski informacijski zaslon

Zelo velik projekcijski zaslon (HUD)

Prikazovalnik cestnih znakov

Lexus premijska navigacijska naprava

Opozorilni sistem za padec tlaka v
pnevmatikah

Parkirna asistenca z zaslonom

10-stopenjski menjalnik z obvolanskima
ročicama za ročno prestavljanje

Izbirno stikalo pogona

8 varnostnih zračnih blazin

Lexus dinamična vodljivost / Štirikolesni aktivni volan

Podvozje s prilagodljivim delovanjem

Izjemno toga karoserijska zasnova

Avdio sistem znamke Pioneer® z 12 zvočniki ali sistem
znamke Mark Levinson® s 13 zvočniki
LC
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BARVE | ZUNANJOST

BELA F | 083

SONIC SREBRNA | 1J2

SONIC TITANSKA | 1J7

GRAFITNO TEMNA | 1G0

ČRNA | 212 1

GRAFITNO ČRNA | 223

BRONASTO RJAVA | 4X2

BURGUNDI RDEČA | 3S0

FLARE RUMENA | 3T5

FLARE RUMENA | 5C1

GLOBOKO MODRA | 8X5

1

Pastelna barva.

Zaradi razlik v tisku so lahko posamezne barve v resničnem okolju
drugačne.

BARVE | NOTRANJOST
GLADKO USNJE1

Črna

Temno rdeča

Oker rjava

Temno rdeča

Oker rjava

ALKANTARA®2

Črna

POL-ANILINSKO USNJE3

1
2
3

Gladko usnjeno oblazinjenje je pri izvedbi Luxury serijsko.
Oblazinjenje iz alkantare je pri izvedbah Sport + serijsko.
Pol-anilinsko usnje je pri izvedbi Luxury doplačilno.

Dobavljivost posameznih kombinacij lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

Črna
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Temno rdeča

LC

Oker rjava

TEHNIČNI PODATKI

BENCINSKI MOTOR

LC 500

LC 500h

PORABA GORIVA* (l/100 km)

Delovna prostornina (ccm)

4969

3456

Mestna

17.4 / 17.6

7.2 / 7.3

Število valjev / ventilov
Najvišja moč (KM pri vrt./min)
Najvišja moč (kW pri vrt./min)
Najvišji navor (Nm pri vrt./min)

V8 / 32
477 @ 7100
351 @ 7100
540 @ 4800

V6 / 24
299 @ 6600
220 @ 6600
348 @ 4900

Izvenmestna
Kombinirana

8.0 / 8.2
11.5 / 11.6

5.9 / 6.0
6.4 / 6.5

Mestna

399 / 403

163 / 166

Izvenmestna
Kombinirana

184 / 187
263 / 267

134 / 137
145 / 148

Najvišja dovoljena

2375

2445

Za vožnjo pripravljeno vozilo
(min. / max.)

1935 - 1970

1985 - 2020

82

82

197

172

EMISIJA CO2* (g/km)

ELEKTROMOTOR
Tip

—

Najvišja moč (KM pri vrt./min)
Najvišja moč (kW pri vrt./min)
Najvišji navor (Nm pri vrt./min)

—
—
—

AC sinhronski s
permanentnimi
magneti
179
132
300

MASA (kg)

MENJALNIK

PROSTORNINA (l)

Type

10-stopenjski
samodejni Direct Shift

Večstopenjski hibridni

Pogon

Na zadnji kolesi

Na zadnji kolesi

Prostornina rezervoarja
za gorivo
Prtljažni prostor

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA
Skupna moč (KM)

477

359

Skupna moč (kW)

351

264

Najvišja hitrost (km/h)

270

250

Pospešek 0-100 km/h (s)

4.7

5.0

ZMOGLJIVOSTI

* Podatki se razlikujejo glede na tip in velikost platišč. Prvi podatek velja za različico Luxury z 20-palčnimi litimi platišči. Drugi podatek drži za izvedbo Sport z opcijskimi 21-palčnimi litimi platišči in Sport + s serijskimi 21-palčnimi litimi platišči.
Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisujejo direktiva 80/1268/EEC in z njo povezani amandmaji. Podatki veljajo za vozilo z evropsko standardno specifikacijo opreme.
Izčrpne informacije o lastnostih vozil znamke Lexus in nakupnih možnostih so na voljo na spletni strani www.lexus.si in pri lokalnem uvozniku. Dejanska poraba goriva in izpust CO2 sta lahko v praksi drugačna od v tem katalogu navedenih
vrednosti. Poraba goriva in izpust CO2 sta v največji meri odvisna od voznikovega sloga vožnje in cestnih pogojev, kjer igrajo ključne vloge: stanje vozne podlage, gostota prometa, tehnično stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema,
obtežitev vozila s prtljago in potniki itd.
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MERE
1635
2168

818

944

1

1630
1920

1345
1345

1345

1630
1920

2870
2870
4770
4770

944

818

944

1635
1635
2168
2168

970
970

1

1635
2168

1

930
930

818

1630
1630
1920
1920

Za aktualne
podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega
930
2870trgovca z vozili Lexus ali obiščite spletno
970stran: www.lexus.si
4770

1112
930

1245

1377

Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave.

1439

Prvi podatek velja za različico LC Luxury s stekleno panoramsko streho. Razdalja med sedežem in streho meri pri različicah s streho iz karbonskih vlaken 933 mm.
Vse mere so navedene v milimetrih!

2870
4770

970

LC
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