
RC 300h hibrid s samodejnim polnjenjem



RC2

OBLIKA

Znamka Lexus je bila v preteklosti prepoznavna po inovativnosti, tehnični 
imenitnosti, izstopajočem dizajnu in izvrstnih poprodajnih storitvah. Bolj redko 
je javnost, vsaj do predstavitve novega Lexusa RC 300h, povezovala znamko 
z izrazom seksi. Prav takšen je leta 2018 rojeni športni kupe.

RC 300h, ki je bil prvič predstavljen na pariškem avtomobilskem salonu, 
predstavlja z ostro začrtanimi potezami prispodobo glamurja in elegance. 
Imenitnež spominja na erupcijo oblikovalskih presežkov, ki jo nadgrajujejo 
dizajnerski elementi slovitih predhodnikov. Eminentna motorna maska s 
prepleteno zamreženim vzorcem, v stilu pompoznega kupeju LC, ne dopušča 
dvoma o čistokrvnem Lexusu. Nov val navdušenja prinašata tridelna prednja 
žarometa z LED tehnologijo in ohišjem v stilu super športnega LFA. Nič manj 
imenitni nista aerodinamično oblikovani zunanji ogledali.

Presežki se nadaljujejo z zadnjimi kombiniranimi svetili s površinsko obdelavo v 
stilu ogledala in obliko črke L, ki simbolizira identiteto znamke Lexus – vse to so 
majhni, a subtilno in čustveno izjemno zgovorni detajli.

NOVI RC
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OBLIKA

»Novi RC 300h simbolizira eleganco športnega kupeja  
z neverjetnim vizualnim učinkom, kar spremljajo navdušujoče vozne  

lastnosti in poplava tradicionalno japonskega Omotenaši gostoljubja.«

NAOKI KOBAYASHI  
GLAVNI PROJEKTNI DIREKTOR RC
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ZMOGLJIVOSTI

IZJEMNO TOGA KAROSERIJA
Osnovo neverjetne vozne agilnosti, ostre odzivnosti in čvrstega stika z vozno 
podlago predstavlja izjemno čvrsta karoserija. Ta je izdelana iz konstrukcijsko 
najbolj žilavih in trdih jeklenih elementov, ki so medsebojno združeni s 
točkovnim varjenjem, laserskim varjenjem in tehnološko najbolj naprednimi 
postopki lepljenja.

Razvoj podvozja za novi RC 300h je bil zaupan inženirjem, ki so zasnovali 
legendarni super športni Lexus LFA. Atraktivni kupe je zato dinamično izjemno 
oster, a hkrati rafinirano uglajen. Osnovo izvrstne vodljivosti predstavljajo 
kompaktna medosna razdalja in zelo toga karoserijska zasnova, ki je izdelana 
s pomočjo laserskega varjenja in visoko tehnološkega lepljenja strukturnih 
elementov. Nadgradnjo predstavljajo zadnja prostorska prema, prednja 
dvojna trikotna vpetja in aerodinamična karoserijska izpiljenost v stilu dirkalnih 
avtomobilov, s katerimi zagotavlja RC 300h eno izmed svetovno najboljših 
voznih izkušenj. Da je RC300h vedno in povsod v smislu voznih lastnosti 
natančno takšen, kot si želi voznik, poskrbijo elektronsko prilagodljivi vzmetno-
blažilni elementi. Zadostuje dotik stikala!

ŠPORTEN POLOŽAJ SEDENJA
Izjemno vozniško orientiranost dokazuje zasnova vozniškega prostora z 
nizko namestitvijo sedeža, s katerega lahko občuti voznik do popolnosti 
dinamiko cestne površine. Odziv avtomobila je na vsak, še tako majhen 
pomik volanskega obroča oster kot britev. Občutek popolnosti dopolnjujeta 
prednja sedeža, ki sta izdelana po metodi dirkalnih sedežev z integriranim  
penastim polnilom.

OSTER, A HKRATI NEŽEN
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TEHNOLOGIJA

NAREJEN ZA UŽITEK
Doživite popolnost, ki se začne v RC 300h z vrhunskim sedenjem. Namestitev 
sedeža je športno nizka, vabljiva in v smislu pogleda na cestno dogajanje 
idealna. Obvezno spremljavo predstavlja luksuzno okolje kontrastnih barvnih 
odtenkov, bogatih materialov in ambientalne osvetlitve.

Dlani se nežno spustijo na atraktiven usnjen volanski obroč z ročno izdelanimi 
šivi in športnima ročicama za ukazovanje samodejnemu menjalniku. Stik 
človeka in stroja spominja na popolnost, s kot strela hitrimi odzivi, ki jih 
zagotavlja ročno ukazovanje menjalniku. Ergonomija armaturne plošče sledi 
vozniški logiki, ki ne dopušča odvračanja s cestnega dogajanja. Enostavnost 
ukazovanja različnim napravam dopolnjuje intuitivni Touch Pad vmesnik.

31,2 CM (12.3-PALČNI) 
MULTIMEDIJSKI ZASLON
Izvrstno nameščen multimedijski 
zaslon, prek katerega lahko ukazuje 
voznik različnim napravam z 
govornimi ukazi ali prek Touch Pad 
vmesnika, predstavlja eno izmed 
osnov sproščene vožnje. Prikaz na 
zaslonu je lahko deljen, kar pomeni, 
da voznik simultano spremlja 
informacije o delovanju premijskega 
navigacijskega sistema in recimo 
klimatske naprave.

AVDIO SISTEM  
MARK LEVINSON®

Vrhunski avdio sistem s koncertno 
reprodukcijo prostorsko obarvanega 
zvoka znamke Mark Levinson® 
izstopa s 17 zvočniki in izjemno 
harmoničnim delovanjem. 
Kompaktno zasnovan sistem z 
močno 835W nadgrajuje 7.1-kanalni 
DVD predvajalnik v stilu hišnega 
kina ter sistem Clari-Fi za obnovitev 
izgubljenih tonov ob MP3 digitalni  
zvočni kompresiji.
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HIBRID S SAMODEJNIM POLNJENJEM

DOŽIVETJE VRHUNSKE TEHNOLOGIJE

ZAGON IN  
POČASNA VOŽNJA
RC 300h žene med speljevanjem in 
počasnejšo vožnjo elektromotor, ki se 
napaja z energijo iz hibridne baterije. 
Tovrstna vožnja je skoraj neslišna, 
emisijsko čista in glede porabe goriva 
nič potratna.

NORMALNE  
VOZNE RAZMERE
Pri višjih hitrostih prevzame pogonsko 
vlogo bencinski motor, kar se zgodi 
tako rekoč neopazno. V primeru 
potrebe po večji moči priskoči 
bencinskemu motorju na pomoč 
elektromotor. RC 300h zagotavlja 
s tovrstnim, tako rekoč idealnim 
pogonskim sistemom neverjetno 
vozno udobje ob zelo nizkih izpušnih 
emisijah in minimalni porabi goriva.

ZELO MOČNO 
POSPEŠEVANJE
Med izrazitim pospeševanjem 
podpira delovanje 2,5-litrskega 
bencinskega motorja elektromotor, 
kar dvigne pogonski navor. 
Pospeševanje Lexusa RC 300h je 
zato hipno, zelo gladko in zmogljivo.

HIBRID S SAMODEJNIM POLNJENJEM
Tako kot vsak Lexus s samodejnim električnim polnjenjem lahko tudi RC 300h 
deluje na električni, bencinski ali oba pogona. Srce pogona predstavljata 
2,5-litrski bencinski štirivaljnik s 133 kW (180 KM) in emisijskim standardom 
Euro 6 ter elektromotor z močjo 105 kW (143 KM).

2.5-LITRSKI BENCINSKI MOTOR
Bencinski štirivaljnik z neposrednim vbrizgom goriva D-4S, spremenljivim 
krmiljenjem ventilov VVT-i in delovanjem po principu visokega izkoristka 
po Atkinsonovem ciklu je opremljen s sistemom Start/Stop ter energijsko 
rekuperacijo izpušnih plinov za doseganje nižjih izpušnih emisij.

HIBRIDNI MENJALNIK
Lexusov hibridno zasnovan samodejni menjalnik, ki ni nič daljši od klasičnega 
avtomatskega menjalnika, združuje v skupnem ohišju pogonski elektromotor, 
alternator in prenosni mehanizem. Prenos moči nadzira in krmili visokozmogljiva 
elektronska enota, ki izbere v vsakem trenutku najbolj učinkovit način pogona, 
naj bo električen, bencinski ali obojestranski.

HIBRIDNA BATERIJA
Baterijski sklop, ki ne zmanjšuje prtljažne velikosti, izstopa z inovativno 
kompaktnim dizajnom in izjemno energijsko učinkovitostjo. Polnjenje 
baterijskega sklopa poteka v RC 300h med zaustavljanjem vozila, med 
katerim se kinetična energija s pomočjo alternatorja samodejno regenerira  
v električno.

ZAVIRANJE, ZAUSTAVITEV 
IN ENERGIJSKA 
REGENERACIJA
Med zaviranjem in popolno 
zaustavitvijo je delovanje bencinskega 
motorja izklopljeno, kar prispeva k 
doseganju ničelnih izpušnih emisij. 
V primeru, ko voznik popusti 
pritisk na plin ali zavira, prihaja do 
energijske regeneracije kinetične 
energije, ki se shranjuje v hibridni 
bateriji, ne pa izgublja, kot velja za 
običajne avtomobile. Lexus je zato 
vedno pripravljen na skoraj neslišno 
nadaljevanje imenitnega potovanja.
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VARNOST

LEXUS SAFETY SYSTEM + Z NAPRAVAMI ZA DODATNO VOZNIŠKO POMOČ

Novi športni kupe RC 300h razvaja z izjemno naprednim varnostnim sistemom 
zadnje generacije Lexus Safety System +, ki vključuje naprave za: opozarjanje 
pred naletom, vključno s prepoznavanjem pešcev, vzdrževanje voznega pasu, 

samodejno uravnavanje višine svetlobnega snopa, prepoznavanje opozorilnih 
prometnih znakov in radarski tempomat z dinamičnim spreminjanjem hitrosti 
glede na spredaj vozeča vozila.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE NALETA  
IN ZAZNAVANJE PEŠCEV
Visokofrekvenčni radarski sistem nadzira dogajanje pred 
vozilom in nenehno izračunava možnost naleta. V primeru 
povečane možnosti naleta v spredaj vozeče vozilo začne 
sistem na nastale razmere opozarjati voznika, kar spremlja 
samodejno povečanje tlaka v zavornem sistemu. V primeru 
neizogibnega trčenja začne sistem samodejno zavirati 
vozilo in zategne varnostne pasove. V primeru, ko se pred 
vozilom pojavi pešec ali kakšen drug objekt, se samodejno 
vklopi pri hitrosti med 10 in 80 km/h zavorni sistem, ki 
lahko povsem zaustavi vozilo in prepreči nezgodo.

ASISTENCA ZA OHRANJANJE VOZNEGA 
PASU IN ŽAROMETA S SAMODEJNIM 
URAVNAVANJEM VIŠINSKEGA SNOPA
V primeru, ko se vozilo pomika proti drugemu voznemu pasu 
in tega voznik ne nakaže s smerniki, sproži sistem opozorilni 
zvočni alarm in začne korekcijsko pomikati volanski obroč 
v nasprotno smer. Med nočno vožnjo nadzoruje sistem 
s pomočjo kamere, ki snema pomikanje avtomobila po 
voznem pasu, položaj nasproti vozečih vozil. Pri njihovem 
pojavu se delovanje dolgih žarometov samodejno 
zasenči, kar prepreči bleščanje in prispeva k ohranjanju 
vozniške osredotočenosti nad prometnim dogajanjem. 

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.

DINAMIČNI RADARSKI TEMPOMAT
Aktivni radarski tempomat vzdržuje s pomočjo 
visokofrekvenčnega radarskega tipala in kamere izbrano 
hitrost in oddaljenost od spredaj vozečega vozila. V 
primeru upočasnitve ali popolne zaustavitve spredaj 
vozečega vozila sistem samodejno zmanjša hitrost 
oziroma povsem zaustavi vozilo in jo, ko je to zopet varno, 
dvigne do nastavljene.

PRIKAZOVALNIK PROMETNIH  
ZNAKOV (RSA)
Sistem RSA prepoznava s pomočjo kamere opozorilne 
prometne znake in izpisuje njihovo grafično podobo na 
osrednjem zaslonu. RSA prepoznava prometne znake, ki 
so izdelani skladno z dunajsko konvencijo – kar velja za 
klasične, elektronsko delujoče in svetlobne.

PARKIRNA ASISTENCA
Parkirni pomočnik olajša vzvratno parkiranje s pomočjo 
zaslona z grafičnim prikazom vozila, parkirnega mesta in 
pomožnih črt za lažje usmerjanje.

OPOZORILNIK ZA VOZILA  
V MRTVEM KOTU
Radarski sistem, ki je nameščen v zadnjem odbijaču, 
opozarja voznika na bližino vozil, ki jih voznik zaradi 
mrtvega kota v vzvratnem ogledalu težje opazi. V tovrstnih 
primerih začne sistem opozarjati voznika na bližajoče se 
vozilo z utripajočim svetlobnim signalom v zunanjem levem 
ali desnem ogledalu.

OPOZORILNIK ZA STRANSKI PROMET OB 
VZVRATNEM POMIKANJU (RCTA)
Ob vzvratnem premikanju iz parkirnega prostora in temu 
podobnih primerih izboljšuje varnost vožnje radarski 
sistem, ki je vgrajen v zadnji odbijač. Sistem opozarja 
voznika na približevanje težko vidnega drugega vozila z 
akustičnim alarmom in utripajočim svetlobnim signalom v 
zunanjih ogledalih.

01 Sistem za preprečevanje naleta / Sistem za 
zaznavanje pešcev / Sistem za vzdrževanje 
voznega pasu / Samodejno prilagodljiva višina 
svetlobnega snopa / Dinamični radarski tempomat

02  Prikazovalnik prometnih znakov
03  Displej s parkirno asistenco
04  Opozorilnik za mrtvi kot / Opozorilnik za stranski 

promet ob vzvratnem pomikanju vozila

01

02

03

04
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POUDARKI  |  ZUNANJOST IN NOTRANJOST

45,7 cm (18-palčna) lita platišča

Dramatična osupljivost: Sonic Titanska karoserijska barva in 48,3 cm (19-palčna) lita platišča

Tridelna žarometa z LED tehniko / LED DRL

Merilniki v izvedbi F sport

V razmerju 60:40 deljiva zadnja klop

Kovinske stopalke F sport

Prednja električno ogrevana in hlajena usnjena sedeža

48,3 cm (19-palčna) ekskluzivna lita platišča F sport

Touch Pad vmesnikZadnja LED svetila
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DODATNA OPREMA

Zadnji spojler 

Navpična prtljažna mrežaTekstilni tepihi  Zaščitna nalepka nakladalnega robu

Gumijasta prtljažna prevleka

Osvetljeni vratni pragoviWi-Fi oddajnik 
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1  Oblazinjenje Tahara je pri izvedbi Elegant doplačilno.
2  Gladko usnjeno oblazinjenje je pri izvedbah Executive in Luxury serijsko.
3  Klavirsko črni dekorativni vložki so pri izvedbi Elegant in Executive serijski. Shimamoku vložki so serijski pri različici Luxury.
4 Okrasni vložki iz brušene kovine in aluminija v Naguri stilu so serijski pri izvedbi F SPORT. 

Slike na zgornjih treh straneh prikazujejo izbiro različnih tipov oblazinjenja in dekorativnih vložkov. Dobavljivost posameznih kombinacij lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

1 Ekskluzivno za izvedbo F SPORT.
2 Ni dobavljiva pri izvedbi F SPORT.
3 Pastelna barva

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

BARVE | ZUNANJOST

BELA F | 0831 MERKUR SIVA | 1H9SONIC BELA | 0852

ČRNA | 2123 GRAFITNO ČRNA | 223

SONIC TITANSKA | 1J7

RADIANT RDEČA | 3T5 FLARE SOLARNA | 4W71

SAFIRNO MODRA | 8X11FLARE RUMENA | 5C11 NEBESNO MODRA | 8X9

BARVE  |  NOTRANJOST

OBLAZINJENJE TAHARA1

GLADKO USNJE2

F SPORT USNJE

OKRASNI VLOŽKI3 F SPORT VLOŽKI4

Črna

Črna

Temno rožnata

Temno rožnata

F bela 

Oker

Oker 

Flare rdeča

Rožnato rjava

Rožnato rjava

Gorčično rumenaČrna 

Klavirsko črna Shimamoku rjava     Shimamoku siva Brušena kovina Aluminij v Naguri stilu
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TEHNIČNI PODATKI

1 Prvi podatek velja za RC 300h z 48,3 cm (19-palčnimi) litimi platišči.  
Za vozila s 45,7 cm (18-palčnimi) litimi platišči velja podatek 1600.

2 Podatek velja za RC 300h z opcijskim strešnim oknom. Pri vozilih s klasično streho meri razdalja med sedežem in stropom 991 mm.

Vse mere so navedene v milimetrih!

* Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisuje evropska uredba EC 2017/1153 in z njo povezani regulacijski amandma EC 2017/1231. 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.
** Velikost prtljažnega prostora je merjena po metodi VDA. Vsi podatki vključujejo prostor v dvojnem prtljažnem dnu.

BENCINSKI MOTOR RC 300h

Delovna prostornina (ccm) 2494
Število valjev / ventilov L4/16
Najvišja moč (KM pri vrt./min) 181 / 6000
Najvišja moč (kW pri vrt./min) 133 / 6000
Najvišji navor (Nm pri vrt./min) 221 / 4200 - 5400

ELEKTROMOTOR

Tip AC sinhronski s  
permanentnimi magneti

Najvišja moč (KM) 143
Najvišja moč (kW) 105
Najvišji navor (Nm) 300

MENJALNIK

Tip Elektronsko krmiljen
brezstopenjski samodejni CVT

Pogon Prednji

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA

Skupna moč (KM) 223
Skupna moč (KW) 164

ZMOGLJIVOSTI

Najvišja hitrost (km/h) 190
Pospešek 0-100 km/h (s) 8,6

PORABA GORIVA* (l/100km)

Mestna 5,2
Izvenmestna 4,9
Kombinirana 5,0

EMISIJA CO2* (g/km)

Mestna 118
Izvenmestna 111
Kombinirana 114

MASA** (kg)

Najvišja dovoljena 2170
Za vožnjo pripravljeno vozilo (min. - max.) 1735 - 1775

PROSTORNINA***

Prtljažni prostor (l) 340
Prostornina rezervoarja za gorivo (l) 66

MERE

Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave.
Za aktualne podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega trgovca  

z vozili Lexus ali obiščite spletno stran: www.lexus.si



© 2019 Lexus Slovenija si pridržuje pravico do sprememb specifikacij in opreme. Določene
tehnične lastnosti in oprema so lahko predmet lokalnih prilagoditev. Za aktualne podatke se,
prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili znamke Lexus.
Opomba: avtomobili na fotografijah se lahko razlikujejo od različic na lokalnem trgu. Barve
vozil se lahko zaradi razlik v tisku nekoliko razlikujejo od dejanskega stanja. Skrb za okolje je za
znamko Lexus temeljnega pomena. V celotnem življenjskem ciklu avtomobila – od oblikovanja,
izdelave, distribucije, do prodaje in servisa – skrbimo za zmanjševanje negativnih vplivov na

okolje. Vaš lokalni trgovec vam bo z veseljem posredoval več informacij o življenjskem ciklu
vozil Lexus. NV/SA.

Tiskano v Sloveniji, januar 2019.
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani: www.lexus.si.
Lexus Ljubljana, Leskoškova c.1 (Lokacija BTC), 1000 Ljubljana
info@lexus-ljubljana.si, 01 200 79 40
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