LC 500

LC 500h

„Vitajte vo svete úžasného nového luxusného kupé LC. Tento prelomový
automobil značky Lexus je vybavený najvyspelejšími automobilovými
technológiami, ktoré boli kedy vytvorené, vrátane viacstupňového
hybridného systému pohonu Lexus Multi Stage Hybrid a bezpečnostného
systému Lexus Safety System +. Ani tak ma na tomto vozidle nefascinujú
svetové konštrukčné novinky, ako skôr to, ako sa do neho ľudia pri
prvej jazde v okamihu zamilujú.“
KOI SATO,
ŠÉFKONŠTRUKTÉR LC
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DIZAN
VÝBER VOZIDLA
Výzva: od oceňovaného konceptu V tejto publikácii by sme vás chceli
k ďalšiemu skvelému modelu Lexus
pripraviť na vzrušujúci zážitok akým
je výber vášho nového modelu
LC. Predstavíme vám postupne
jeho strhujúci dizajn, mimoriadnu
VÝKONNOSŤ
Test: hľadanie dokonalosti na výkonnosť, remeselnú znalosť
majstrov „Takumi“ a v neposlednom
skúšobnej dráhe Shibetsu
rade vyspelé technológie
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REMESELNÉ
MASTROVSTVO EDINEČNÝ ZÁŽITOK
Výrobný závod: remeselní majstri Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA
LEXUS
„Takumi“ pri práci
Zoznámte sa s tým, ako sme docielili
to, že každý zákazník sa cíti tak, ako
by bol hosťom v našom vlastnom
TECHNOLÓGIE
Vyskúšali sme päťdesiat rôznych typov dome
sedadiel, aby sme dosiahli perfektné
kombinácie opory tela a komfortu
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Premiéra strhujúceho luxusného kupé LC otvára novú odvážnu éru
značky Lexus. Príprava sériovej podoby vozidla si každopádne vyžiadala
veľkú predstavivosť všetkých tvorcov a úplne nové prístupy vo vývojových
a konštrukčných postupoch. Napriek tomu, že sa začínalo takzvane od
čistého listu papiera, musel náš dizajnový tím čeliť mnohým výzvam.
Napríklad: Ako zachovať líniu strechy vozidla kupé a súčasne vytvoriť
veľmi priestranný štvormiestny interiér? Nad niektorými karosárskymi
detailmi a líniami pracovali naši dizajnéri doslova mesiace, nechceli sa totiž
uspokojiť s akýmkoľvek nevýrazným kompromisom. Nič sme nenechali na
náhodu. Predsériové prototypy modelu LC sme znovu a znovu testovali
v najmodernejšom aerodynamickom tuneli na svete a potom vozidlo
podrobili náročným zaťažkávacím vysokorýchlostným jazdným skúškam
na pretekárskych okruhoch Fuji Speedway a Nürburgring. Nový model
LC sa vyrába v našej továrni Motomachi v aponsku, v rovnakej továrni,
kde remeselní majstri „Takumi“ ručne montujú svetoznáme superšportové
vozidlá LFA. Nové kupé LC ponúkame vo dvoch verziách, model LC 500
poháňa vidlicový osemvalec s objemom 5,0 litra, pre model LC 500h sme
zvolili viacstupňový hybridný systém Multi Stage Hybrid. Nech už si zvolíte
akýkoľvek systém pohonu, zažijete za volantom vozidla úžasné okamihy
sprevádzané povznášajúcim japonských duchom pohostinnosti „Omotenashi“.

LC
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VÝZVA: OD OCEŇOVANÉHO
KONCEPTU K ĎALŠIEMU SKVELÉMU
MODELU LEXUS
Keď sme po prvý raz predstavili strhujúce
koncepčné vozidlo LF-LC na autosalóne
v Detroite, spôsobilo to značný rozruch - milovníci
športových automobilov si ho zamilovali doslova
na prvý pohľad, odborní motoristickí novinári
jasali a významní porotci EyesOn Design Awards
ho zvolili najlepším konceptom autosalónu. Pre
značku Lexus bol však koncept LF-LC nesmierne
dôležitý, pretože stelesňoval naše sny o tom,
ako by malo vyzerať vozidlo Lexus budúcnosti
- nádherné, odvážne, s úchvatnými líniami
a sľubujúci úžasné zážitky z jazdy. Ale pravdou
je, že sme nikdy neuvažovali o jeho sériovej
výrobe. Podľa nášho štylistického centra Calty
Design Research v Newport Beach bol automobil
len skvelou ukážkou „Kalifornského snenia“
inšpirovaného kultom West Coast Road - ciest
na západnom pobreží USA. Ale že by sa z
tohto vozidla mal stať automobil pre bežnú
prevádzku, to teda skôr nie. A tak si predstavte,
že ste v pozícii šéfkonštruktéra Koju Sata, keď
mu vrcholný management firmy oznámil, že je
rozhodnutý nesklamať obdivovateľov konceptu
LF-LC. Lexus sa teda rozhodol zhmotniť tento
vizionársky koncept do skutočného štvormiestneho
sériového automobilu, ktorý by oslovil zákazníkov
túžiacich po krásnych zážitkoch v exkluzívnych
vozidlách. A aká bola prvá reakcia Koji Sata?
Najskôr radostná a potom, čo si uvedomil zložitosť
tejto úlohy, trochu úzkostlivá. e totiž všeobecne
známe, že väčšina koncepčných automobilov
nie je vybavená pohonným ústrojenstvom
a je výrobne neobyčajne drahá. Navyše nie sú
vybavené sériovými prvkami potrebnými pre bežnú
06
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prevádzku ako sú deformačné zóny, airbagy či
bezpečnostné systémy. A tiež sa niekedy stáva,
že koncepčné vozidlo pri prerode na sériový
automobil stráca svoje pôvodné kúzlo a vzrušujúce
línie. Výrazné tvary karosérie sa menia na fádne
a dynamické krivky a strácajú na ľahkosti. Tomu
sa Koji Sato a jeho tím majstrovsky vyhli a ďalej
sa držali svojho sna.
„Vývoj nového LC bol pre nás najväčšou
výzvou od okamihu, kedy firma Lexus
vytvorila pôvodný model LS.“
KOI SATO,
ŠÉFKONŠTRUKTÉR LC
A tak na jar roku 2012 odovzdali koncept
LF-LC do štylistického centra značky Lexus
neďaleko japonského mesta Nagoya. Zadanie
znelo: urobte z neho reálne sériové vozidlo. Už
od samotného začiatku si Koji Sato uvedomoval,
že môžu uspieť len v tom prípade, keď projekčné
a inžinierske tímy budú ako nikdy predtým úzko
a tvorivým spôsobom spolupracovať. Automobilka
Lexus má našťastie obrovský vývojový potenciál,
vrátane supermoderného štylistického centra
s početným tímom dizajnérov, konštruktérov
a odborníkov na virtuálnu realitu a na realizáciu
hlinených modelov. Do projektu sa zapojilo viac
ako 4000 ľudí a všetci boli odhodlaní na to,
aby sa na sto percent vydaril. Veľmi rýchlo sa
odsúhlasili hlavné ciele projektu. Sériová podoba
kupé LC by mala mať všetky prednosti, ktorými sa
zaskvel koncept LF-LC: dlhú nízku kapotu, zvodnú

strešnú líniu kupé, agresívny „postoj“, výraznú
zadnú časť a rovnako pôsobivé tvary a presne
spracované detaily. A to vrátane zadných svetiel,
ktoré sú inšpirované tvarmi prídavného spaľovania
prúdových stíhačiek. Samozrejme veľký dôraz sa
mal klásť na dosiahnutie vynikajúcich jazdných
vlastností a vysokého komfortu vozidla. Vďaka
náročnému procesu neustáleho zdokonaľovania
si náš tím poradil s každou prekážkou. Naši
odborníci na konštrukciu zavesenia kolies napríklad
museli vyskúšať nespočetné množstvo variantov
zavesenia, pokiaľ sa im všetko podarilo „vtesnať“
pod extrémne nízku kapotu.
„Bol som úplne unesený tým, ako sa nám
konštrukciou najkompaktnejších svetiel na
svete podarilo vytvoriť tak krátke previsy
karosérie.“
TADAO MORI,
ŠÉFDIZANÉR LC
Na svoj výsledok sme dnes vo firme Lexus
nesmierne hrdí a myslíme si, že v niektorých
ohľadoch model LC dokonca predkonal
pôvodný koncept LF-LC. Tak nás ani trochu
neprekvapilo, keď LC na autosalóne v Ženeve,
päť rokov po výstavnej premiére konceptu LF-LC,
vzbudil taký ohlas a získal ďalšiu cenu za dizajn.
V tomto prípade sa jednalo o cenu za najlepší
dizajn sériovo vyrábaného automobilu. Lexus
tak uskutočnil svoj sen. A vy ho môžete zdieľať.

01 Štylistické štúdio Calty Desing Research, Newport
Beach, Kalifornia
02 Štylistické štúdio ED2, Azúrové pobrežie, Francúzsko
03 Štylistické centrum Lexus Design Centre, prefektúra
Aichi, aponsko
04 Zadné svetlá inšpirované tvarmi prídavného spaľovania
prúdových stíhačiek
05 Elegantná kapota s výraznou „vretenovitou“
maskou chladiča Lexus, LED svetlomety
06 Zvodný bočný profil kupé, veľké 21" kované kolesá
z ľahkej zliatiny

04

05

06

DIZAN

DIZAJN VYTVORENÝ
V NAJMODERNEJŠOM
AERODYNAMICKOM TUNELI NA
SVETE

Model LC bol jedným z prvých automobilov, ktoré sme vyvinuli
v našom aerodynamickom vývojovom stredisku v aponsku a patrí medzi
najmodernejšie na svete. V aerodynamickom tuneli (výška 22 m, dĺžka
260 m) s pravidelne rozloženými kovovými lištami usmerňujúcimi ventiláciu
naši technici analyzovali prúdenie vzduchu okolo karosérie, jednotlivých
kolies a prvkov ich zavesenia. „Najdôležitejšou funkciou aerodynamického
tunela je generovať stály prúd vzduchu k automobilu, aby sme mohli skúmať
a vylepšovať jeho aerodynamiku,“ hovorí Toshiyuki Murayama, vedúci tímu,
ktorý má v automobilke Lexus na starosti termoreguláciu a aerodynamiku.
„Tieto merania a starostlivosť venovaná každému detailu karosérie len
potvrdzujú aký význam má dnes aerodynamika.“ Prúdenie vzduchu okolo
vozidla je základom pre meranie odporu vzduchu a prítlačné sily - čím je

nižší odpor vzduchu, tým sa zlepšuje ovládateľnosť vozidla a znižuje spotreba
paliva. „Ak ideme s vozidlom akým je LC rýchlosťou 100 km/h, predstavuje
odpor vzduchu až 70 % všetkých síl, ktoré ovplyvňujú výkonnosť vozidla,“
hovorí Murayama. „Postupom času objavíte na novom modeli LC celý
rad inteligentných aerodynamických detailov: aktívny zadný spojler, ktorý
sa vysúva pri rýchlosti nad 80 km/h a ktorý je zdrojom ďalšej prítlačnej
sily a lepšej smerovej stability vozidla vo vysokých rýchlostiach, či bočné
aerodynamické vstupné otvory zamedzujúce vzniku turbulentného prúdenia
pri zadných kolesách a zlepšujú tak ovládateľnosť automobilu. Na nič sme
nezabudli. Odpor vzduchu znižuje i dômyselné usporiadanie podvozkových
komponentov, tlmič výfuku je špeciálne navrhnutý tak, aby fungoval ako
difúzor regulujúci prúdenie vzduchu za vozidlom.
LC
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TEST: HĽADANIE DOKONALOSTI NA
SKÚŠOBNEJ DRÁHE SHIBETSU
Mesto Shibetsu ešte leží v nočnej tme. Pokojnú
atmosféru mu narušuje len tichá konverzácia
skupinky inžinierov, ktorá vedie rýdzo technickú
diskusiu. e chladné piatkové ráno, hodinky ukazujú
6 hodín a my sa nachádzame na skúšobnom okruhu
Shibetsu Proving Ground, ktorý je v globálnom
automobilovom svete opradený mnohými mýtmi
a tajomstvami. Tu, na najsevernejšom ostrove
aponska, uprostred 2000 akrov hustého lesného
porastu, prebehnú finálne jazdné testy nového
luxusného kupé Lexus LC. Dvere kancelárie sa
otvárajú a vychádza muž v pretekárskej kombinéze.
Dnes bude testovať model LC Yoshiaki Ito Majstrovský testovací jazdec. Skôr než si nasadí
ochrannú prilbu a usadne do vozidla krátko hovorí
so šéfkonštruktérom Koji Satem. eho atletická
postava priam hýri energiou. Všetko sa začalo
pred piatimi rokmi, kedy sa automobilka Lexus
rozhodla premeniť oslavovaný koncept LF-LC
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na reálny sériovo vyrábaný automobil. Viac než
4000 dizajnérov, konštruktérov a technikov,
vrátane slávnych remeselných majstrov „Takumi“
pracovalo dodnes na tomto zakamuflovanom
predsériovom prototype, ktorý teraz pripravuje
Yoshiaki na testovaciu jazdu. Ohromujúci zvuk
ručne montovaného vidlicového osemvalca vyvoláva
v konštruktéroch značky Lexus úsmevy a zároveň
netrpezlivé očakávania. Nikto z nich nevníma
ani chlad, ani búrkové počasí, všetci sa sústreďujú
na nasledujúce okamihy. Luxusné kupé im mizne
z dohľadu a oni sa opäť venujú svojim obrazovkách.
Koji začína konverzovať s vodičom a ich dialóg
napodiv nezabieha do technických podrobností.
Nové LC generuje terabity dát, ale ani vodič ani
Sato im nevenujú prílišnú pozornosť. Hovoria
o omnoho emotívnejších veciach: „Môžeš mi
povedať ako sa ti drží volant?“ e príjemný. Volant
má mierne eliptický tvar, optimálne padne do rúk,

čo oceníte hlavne v zákrutách a najmä je ukážkou
majstrovskej dômyselnosti a zručnosti konštruktérov
značky Lexus, ktorí nad jeho návrhmi a tvarovaním
strávili niekoľko mesiacov. Remeselné majstrovstvo
predsa vyviera z každého štvorcového milimetra
tohto vozidla. Napätie z dnešného rána pomaly
doznieva. LC sa vynára na štvorkilometrovej
rovinke, na ktorej by mohlo pristáť dokonca
veľké dopravné lietadlo. Yoshiaki je spokojný
s dokonalou stabilitou a presnou reakciou vozidla,
ktorá pramení z jeho extrémnej tuhosti a vychutnáva
si bleskurýchle radenie a zvukový prejav novej
desaťstupňovej prevodovky Direct Shift. e poludnie
a slnečné lúče jemne prehrievajú povrch dráhy.
Podľa Majstrovského jazdca bol dnešný test vozidla
„takmer dokonalý“. Koji Sato si poznamenáva ešte
niekoľko potrebných úprav a LC zachádza do
garážového boxu. Trať utícha.

VÝKONNOSŤ

01 Testovacia dráha Shibetsu
02 Výzkumné stredisko Higashi-Fuji blízko hory Fuji
03 Výrobný závod Lexus Motomachi neďaleko mesta Nagoya
LC
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01 Výsuvný zadný spojler zvyšujúci prítlačné sily
a stabilitu vozidla vo vysokých rýchlostiach
02 Kované kolesá z ľahkej zliatiny rozmeru 21"
vybavené mohutnými kotúčovými brzdami
s vnútorným chladením
03 Chrómované koncovky výfukov vytvárajú úžasný
zvuk
04 Volant navrhnutý našimi Majstrovskými jazdcami
„Takumi“
05 Systém Lexus Dynamic Handling pre zaistenie
ešte podmanivejšej výkonnosti vozidla

VÝKONNOSŤ

05

RUČNE MONTOVANÝ
MOTOR V8
Zážihový motor 5,0 litra V8
modelu LC 500 bol testovaný na
úplnej hranici svojich limitov na
24hodinových pretekoch na okruhu
Nürburgring – pracuje v súčinnosti
s úplne novou desaťstupňovou
prevodovkou Direct Shift.
ZVUK MOTORA V8
Podľa vzoru superšportu LFA je
nasávanie motora V8 modelu
LC 500 vybavené akustickou
komorou. Tá je spoločne
s výfukovými ventilmi zdrojom úplne
úžasného zvuku prenikajúceho do
interiéru vozidla.

PRVÝ VIACSTUPŇOVÝ
HYBRIDNÝ SYSTÉM
POHONU NA SVETE
Mechanické radiace ústrojenstvo
viacstupňového hybridného systému
Multi Stage Hybrid modelu LC 500h
zabezpečuje vozidlu mimoriadny
krútiaci moment, výkon a akceleráciu,
a to pri zachovaní typickej
kultivovanosti a hospodárnosti
hybridných vozidiel značky Lexus.

VYSOKO TUHÁ
KAROSÉRIA
Na vynikajúcich jazdných
parametroch modelu LC sa podieľajú
nielen extrémne tuhé komponenty
z vysokopevnostnej ocele, ale aj
početné hliníkové diely. Rámy dverí
a strecha sú zhotovené
z karbónových vlákien.

ZAVESENIE MULTI-LINK
Zavesenie kolies modelu LC, ktoré
vzniklo doslova z čistého listu
HYBRIDNÁ AKCELERÁCIA
papiera, zaisťuje vozidlu dokonalú
V MANUÁLNOM MÓDE
odozvu na pohyb volantu a zároveň
RADENIA „M“
Vďaka vrcholnému konštrukčnému poskytuje vysoký cestovný komfort
umu môžete aj pri viacstupňovom a stabilitu.
hybridnom systéme Multi Stage
Hybrid využívať manuálny mód
radenia „M“ prostredníctvom pádiel
pod volantom.

LEXUS DYNAMIC
HANDLING
Táto vyspelá technológia značky
Lexus zabezpečuje vysokú úroveň
ovládateľnosti vozidla vo všetkých
jazdných situáciách, a to inteligentnou
súčinnosťou variabilného prevodu
riadenia, systému dynamického
riadenia kolies zadnej nápravy
a elektronického posilňovača
riadenia.

LC
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VÝROBNÝ ZÁVOD: REMESELNÍ MAJSTRI
„TAKUMI“ PRI PRÁCI

Vitajte vo výrobnom závode Lexus Motomachi, ktorý sa nachádza v japonskej prefektúre Aichi, asi dve
hodiny jazdy expresným vlakom Shinkanzen od Tokia. Nie je to len tak obyčajný automobilový závod.
e to miesto, kde sa ručne montujú slávne superšportové vozidlá LFA a tiež úplne nové luxusné kupé
Lexus LC. Sme tu na exkluzívnej prehliadke.
Okamžite nás prekvapí ticho, ktoré tu panuje a absencia robotníkov. Naši hostitelia nám vysvetľujú, že
členovia pracovného tímu - uznávaní remeselní majstri „Takumi“, práve absolvujú rannú rozcvičku pred
začiatkom svojej zmeny. Hneď sa aj skutočne ozývajú zvuky typické pre výrobný proces, ale i tak je
hladina hluku enormne nízka. Koncentrácia na prácu sa tu veľmi cení.
Poslušne sa obliekame do špeciálnych pracovných kombinéz bez vreciek (žiadne vrecká=žiadny prach)
a prechádzame dvojitou vzduchovou komorou do prísne strážených výrobných objektov. Dokonale
biele steny, brilantne naleštené podlahy - pripadáme si tu ako v galérii moderného umenia, nie ako
v továrni, kde sa vyrábajú automobily.
Tu teda pracujú remeselní majstri „Takumi“. Hoci sa tu nachádzajú tie najmodernejšie obrábacie stroje
a roboty na svete, hlavný dôraz sa kladie na supercitlivé prsty týchto elitných pracovníkov. Ich cit a zmysly
sú legendárne, dokážu odhaliť aj najmenšiu nerovnosť povrchu, vychýlenie či chybu výroby.
Dozvedáme sa, že nový model LC ťaží z modernej technológie uhlíkových vlákien, ktorá bola špeciálne
vyvinutá pre superšport LFA - a tiež z enormne pevných a zároveň veľmi ľahkých rámov dverí
a karbónovej strechy, ktoré zaručujú vozidlu veľmi nízke ťažisko, a teda presnú ovládateľnosť v zákrutách.
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Vľavo: nová linka na výrobu modelov LC v našom závode Motomachi neďaleko mesta Nagoya
Hore: každý model LC sa testuje vo výrobnom závode naším Majstrovským jazdcom
LC
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Náš hostiteľ Kensho Shigeishi, sám remeselný
majster „Takumi“, nám vysvetľuje, že každý
z tunajších pracovníkov má viac ako
dvadsaťpäťročnú prax vo svojom odbore. „Sme
hrdí na to, že môžeme pokračovať v tradícii
japonských remeselníkov,“ hovorí. „Každý
automobil, ktorý prejde našimi rukami, musí byť
úplne perfektný. Neexistuje žiadny kompromis.“
Zrazu sa rozoznie klaksón, čo nám
pripadá úplne absurdné na mieste
s takpovediac „kláštornou“ pracovnou
koncentráciou. e čas na spoločné raňajky
s majstrami „Takumi“. Po jedle sme inštruovaní,
že naše kombinézy budú vákuovo očistené,
aby nedošlo k znečisteniu výrobných priestorov
lakovne. ediné zrnko prachu či nečistoty má
totiž katastrofálny dopad na proces lakovania
karosérie modelu LC. Lak nanášajú na vozidlo
v piatich vrstvách špeciálne roboty, ťažko prístupné
miesta sa dokončujú ručne.

01

Pomaly prechádzame výrobnou linkou
a podchvíľou sa zastavujeme, aby sme si prezreli,
ako vozidlo vybavujú nádhernými doplnkami
- kožou obšitým voličom prevodovky či
elegantným čalúnením dverí z Alcantary®. Stále
viac sa cítime ako v umeleckej galérii - tu sa
tvorí umenie, automobilové umenie. e zážitok
sledovať tú súhru svetiel a techniky - tónované
sklá, svetlomety pripomínajúce drahokamy
a zložité pohonné ústrojenstvo.
Po montáži putuje každý nový model LC do
obrovského preskleného inšpekčného tunelu,
kde absolvuje vyčerpávajúcu finálnu kontrolu.
Pod intenzívnym LED osvetlením citlivé prsty
majstrov „Takumi“ opäť starostlivo kontrolujú
všetky panely a povrchy - testované sú všetky
systémy vozidla. Vo zvukovom tuneli špeciálne
mikrofóny a zamestnanci s vysoko trénovaným
sluchom odhaľujú všetky akustické abnormality
a nežiadúce vibrácie vozidla. Potom
modely LC absolvujú náročný test bŕzd
a v „tajfúnovej“ komore ich vysokotlakové vodné
trysky podrobujú nemenej náročným skúškam
tesnosti. Nakoniec každý model LC, podobne
ako každý superšport LFA vyrobený v Motomachi,
absolvuje jazdný test. Test vykonávajú opäť
Majstrovskí jazdci značky Lexus a okrem bežných
jazdných parametrov sledujú i správanie sa vozidla
a zameriavajú sa na subjektívne pocity. Vozidlá,
ktorým Majstrovskí jazdci dali takzvane „palec
hore“, sa potom pripravujú na transport ku svojím
nedočkavým zákazníkom po celom svete, ktorí sa
už tešia, ako si nový model LC náležite vychutnajú.

02

Vľavo: prístrojová doska
zameraná na vodiča,
nízka poloha vodiča
01 Prekrásne obloženie
dverí z Alcantary®
02 Športové sedadlá
s ručne stehovaným
čalúnením
03 Karbónové prahové
lišty a rámy dverí
03
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TECHNOLÓGIE

VYSKÚŠALI SME PAŤDESIAT
RÔZNYCH TYPOV SEDADIEL,
ABY SME DOSIAHLI PERFEKTNÉ
KOMBINÁCIE OPORY TELA
A KOMFORTU
20
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CENTRÁLNE PRÍSTROE
Ohromujúci dizajn prístrojov modelu LC
vychádza z legendárneho superšportu LFA.
„Inštalácia digitálneho otáčkomeru má u takto
výkonného vozidla skutočný zmysel,“ vysvetľuje
Naoki Kobayashi, zástupca šéfkonštruktéra
značky Lexus, „pretože digitálna ručička
elektronického prístroja môže oveľa presnejšie ako
u analógového náprotivku zobrazovať výkonový
potenciál motora a rýchly nárast otáčok - od
voľnobežných otáčok až do červeného pola
na hranici 7000 otáčok.“ Pohyblivý prstenec,
ktorým je orámovaný osempalcový prístroj, sa
na ovládanie multimediálneho systému posunie
nabok a zobrazuje napríklad počet najazdených
kilometrov alebo zoznam hudobných nahrávok.

Vaša prvá jazda v novom modeli LC - to je
okamih, na ktorý sme sa vo firme Lexus roky
pripravovali. Keď budete otvárať dvere, určite si
všimnete, že aerodynamicky tvarované kľučky majú
emblém Lexus, a potom už doslova „vkĺznete“ do
dokonale tvarovaného sedadla vodiča. To bolo
vytvorené s úžasným citom pre detail, doslova
vás bude „upokojovať“ svojimi tvarmi a navyše
poskytne dokonalú bočnú oporu tela pri rýchlej
jazde v zákrutách a neskutočný komfort pri dlhých
cestách. Možno povedať, že šéfkonštruktér Koji
Sato stanovil nové meradlá pre výbavu vozidiel
grand touring, počas dvoch rokov okrem iného
dohliadal na testovanie 50 rôznych prototypov
sedadiel.
„V novom kupé LC sme vytvorili omnoho
intímnejšie prostredie, všetky povrchové diely sú
potiahnuté ručne stehovanou kožou alebo úžasnou
Alcantarou ®,“ hovorí Tadao Mori, šéfdizajnér
modelu LC.
Už po niekoľkých minútach strávených za
volantom, ktorý mimochodom starostlivo spracoval
remeselný majster „Takumi“, oceníte inteligentné
ergonomické usporiadanie pracoviska vodiča,
alebo kokpitu. Všetky ovládacie prvky a rozhrania
sú umiestnené presne tam, kde potrebujete, čo
vám dodáva pocit istoty a priamo vás vyzýva
na temperamentnú jazdu. Vďaka nízkej kapote
a nízko uloženej prístrojovej doske si môžete
náležite vychutnať aj výhľad na cestu pred sebou.

01

02

03

01 Navigačný systém Lexus Premium Navigation
02 Ovládač multimédií Remote Touch Interface
03 Projekčný Head-Up displej
LC
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V našom výskumnom stredisku Higashi-Fuji
blízko hory Fuji sa nachádza budova s rozlohou
futbalového štadióna, v ktorej je umiestnený
najmodernejší jazdný simulátor na svete. Biela
kupola v strede obrovského objektu tvoriaca srdce
tohto jazdného simulátora automobilky Lexus je vo
vnútri lemovaná LCD obrazovkami, na ktorých sa
simulujú jazdné podmienky reálneho modelu LC
v mestskej, mimomestskej a diaľničnej prevádzke.
Práve v týchto priestoroch naši konštruktéri
a technici vyvinuli prelomový systém Lexus Safety
System +.

LEXUS SAFETY SYSTEM +
Prelomový systém Lexus Safety System + štandardne dodávaný pre všetky modely LC ťaží z našej celosvetovej vedúcej pozície v oblasti prevencie
dopravných nehôd. Zahŕňa prednárazový bezpečnostný systém PCS s ochranou chodcov, pokročilý asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu
ALKA, automatické ovládanie diaľkových svetiel AHB pre lepšiu viditeľnosť v noci a adaptívny tempomat ACC, ktorý upravuje rýchlosť vášho vozidla
podľa rýchlosti vpredu idúceho vozidla.
OCHRANA CHODCOV
e súčasťou prednárazového
bezpečnostného systému. Ak je pred
vozidlom detekovaný nejaký objekt
(napríklad chodec), je aktivovaný
v rozmedzí rýchlostí 10 až 80 km/h brzdový
systém modelu LC, aby sa zabránilo kolízii.
PREDNÁRAZOVÝ
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
Mikrovlnný radar a palubný počítač
vypočítavajú riziko čelnej kolízie. Ak je
riziko vysoké, vodiča upozorní zvukový
a vizuálny signál a v brzdovej sústave
sa zvýši tlak. Ak sa kolízia považuje za
neodvratnú, dôjde v prípade potreby
k automatickému brzdeniu a pritiahnutiu
bezpečnostných pásov na predných
sedadlách.
POKROČILÝ ASISTENT PRE
UDRŽANIE AZDY V AZDNOM
PRUHU
Pokročilý asistent pre udržanie jazdy v jazdnom
pruhu ALKA využíva kameru umiestnenú
na čelnom okne na monitorovanie pozície
vášho vozidla v jazdnom pruhu. Hneď ako
začnete jazdný pruh neúmyselne opúšťať, asistent
ALKA vás na to upozorní akustickým signálom
a jemným automatickým zásahom do riadenia.
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ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Adaptívny tempomat ACC znižuje únavu vodiča
udržiavaním nastavenej vzdialenosti modelu LC
od vpredu idúceho vozidla i v situáciách, keď mení
rýchlosť jazdy alebo zastaví.
ASISTENT ROZPOZNÁVANIA
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Asistent rozpoznávania dopravných značiek RSA
modelu LC s kamerou v priestore čelného skla
poskytuje vodičovi informácie prostredníctvom
multiinformačného displeja. Systém dokáže
rozpoznávať značenie podľa Viedenskej konvencie
(vrátane svetelných a pulzujúcich značiek).
AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
DIAĽKOVÝCH SVETIEL
Automatické ovládanie diaľkových svetiel AHB
používa za tmy rovnakú kameru ako pokročilý
asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu ALKA
a automaticky prepína na tlmené svetlá. Znižuje
tak riziko náhodného oslnenia iných vodičov
a zároveň vám umožní lepšie sa koncentrovať na
situáciu pred vozidlom.

VÝBER VOZIDLA

01. MODELY

LC 500

LC 500h

VYBERTE SI SVO LEXUS

Zvoľte si buď model LC 500 poháňaný
zážihovým motorom 5,0 litra V8 v kombinácii
s desaťstupňovou prevodovkou Direct Shift, alebo
model LC 500h vybavený prvým viacstupňovým
hybridným pohonom Multi Stage Hybrid na svete.
Stránky 26-29

02. STUPNE VÝBAVY

03. PRVKY VÝBAVY

04. TECHNOLÓGIE

&KFHWH VD
Chcete
sa SULEO¯ŀLħ
priblížiť OLPLWRP
limitom VR
so VWUHFKRX
strechou Objavte rozmanitú štandardnú a voliteľnú výbavu
NDUEµQRY¿FK YO£NLHQ
Y¿VXYQ¿P ]DGQ¿P
z]b karbónových
vlákien D
a výsuvným
zadným dostupnú pre nové luxusné kupé LC.
VSRMOHURP DOHER
Y\FKXWQDħ NRPIRUWQ¼
spojlerom,
alebo VL
si FKFHWH
chcete vychutnať
komfortnú
MD]GX" 9\EHUDMWH
]R VWXSĊRY
Y¿EDY\ LUXURY,
/8;85<
jazdu?
Vyberajte zo
stupňov výbavy
/8;85<723&$5%21D63257
LUXURY
TOP, SPORT, SPORT TOP a SPORT +.

Získajte viac informácií o technológiách
a systémoch modelu LS, akými sú Lexus Safety
System +, Remote Touch či Lexus Premium
Navigation.

Stránky 30-31

Stránky 36-39

Stránky 32-35

06. TECHNICKÉ
ŠTANDARDNÁ
A VOLITEĽNÁ
07.
ÚDAE
VÝBAVA
Vyberte si svoju obľúbenú farbu karosérie Preštudujte si základné technické údaje modelov
a LC
ešte napredtým
ako si
a kombináciu interiéru spracovaného remeselnými LC
Nový500
model
LC 500h
prichádza
trh s bohatou
svoje
nové luxusné
majstrami „Takumi“, v ktorom sa pri jazde s LC objednáte
štandardnou
výbavou.
Získajtekupé
ďalšieLC.
informácie
o prvkoch voliteľnej výbavy, ktoré by ste si chceli
budete zakaždým cítiť ako doma.
objednať.

05. FARBY

Stránky 40-45

Stránky 48-49
46-47
6WU£QN\

07. TECHNICKÉ ÚDAE
Preštudujte si základné technické údaje modelov
LC 500 a LC 500h ešte predtým ako si
objednáte svoje nové luxusné kupé LC.

Stránky 48-49

LC
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MODELY

LC 500h
Nový model LC 500h poháňaný novou generáciou viacstupňového
hybridného systému Lexus Multi Stage Hybrid predstavuje revolučný
krok vo vývoji hybridnej výkonnosti. Pridaním viacstupňového radiaceho
ústrojenstva k plne hybridnému pohonu so zážihovým motorom 3,5 litra
V6 vytvorili naši konštruktéri úžasné vozidlo, ktoré sa môže pochváliť
mimoriadnou lineárnou akceleráciou, flexibilnou výkonnosťou a dokonalou
súhrou s desaťstupňovou prevodovkou v manuálnom režime radenia. A to
pri zachovaní nesmierne kultivovaného jazdného prejavu a hospodárnosti
hybridného vozidla Lexus.

Biela farba karosérie, 21" kované kolesá z ľahkej zliatiny, hybridný pohon
Lexus Multi Stage Hybrid.

LC
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MODELY | ZÁŽIHOVÝ MOTOR

ZÁŽIHOVÝ MOTOR V8
Vidlicový osemvalec modelu LC 500 je skonštruovaný tak,
aby vozidlu poskytoval strhujúcu akceleráciu a mimoriadnu
odozvu motora s prirodzeným atmosférickým nasávaním.
LC 500 zrýchľuje s týmto motorom z 0 na 100 km/h
za púhych 4,7 s a krútiaci moment dosahuje maximálnych
540 Nm. Motor je neobyčajne ľahký, spoľahlivý a vďaka
kovaným ojniciam a titánovým ventilom je veľmi agilný vo
vysokých otáčkach. Zvukovú kulisu motora modelu LC
umocňuje akustický generátor pri nasávaní, ktorý prehlbuje
prirodzený zvuk vidlicového osemvalca a prenáša ho do
interiéru tak, aby si ho všetci cestujúci mohli náležite užiť. Pri
zošliapnutí plynového pedálu tento efekt vylepšujú vonkajšie
ventily v hlavnom tlmiči nasávania, ktoré sa otvárajú a zatvárajú
v závislosti od otáčok motora.

28

LC

DESAŤSTUPŇOVÁ PREVODOVKA
Ďalšia svetová novinka firmy Lexus – desaťstupňová
automatická prevodovka modelu LC 500 – zaisťuje
enormne rýchle radenie. e vybavená systémom ovládania
Al-SHIFT, ktorý volí optimálny prevodový stupeň podľa
vodičových preferencií, v závislosti od rýchlosti vozidla či
podľa štýlu jazdy. Výsledkom je plynulá a rytmická jazda.

MODELY | HYBRIDNÝ POHON

SYSTÉM POHONU LEXUS MULTI STAGE
HYBRID
0RGHO /&
Y\EDYHQ¿ prvým
SUY¿P viacstupňovým
YLDFVWXSĊRY¿P
Model
LC K
500 jeMHvybavený
K\EULGQ¿PV\VW«PRPSRKRQXQDbVYHWHNWRU¿RSWLP£OQH
hybridným
systémom pohonu na svete, ktorý optimálne
NRPELQXMH Y¿NRQ
kombinuje
výkon ]£ŀLKRY«KR
zážihového PRWRUD
motora b
3,5 OLWUD
litra 9
V6
Y\VSHO«KR elektromotora.
HOHNWURPRWRUD Výkonnosť
9¿NRQQRVħ WRKWR
aDb vyspelého
tohto V\VW«PX
systému
]Y\ģXMHSUHORPRY«ģWYRUVWXSĊRY«UDGLDFH¼VWURMHQVWYR
zvyšuje
prelomové štvorstupňové radiace ústrojenstvo.
7R reaguje
UHDJXMH bezprostrednejšie
EH]SURVWUHGQHMģLH QDb
To
na SRN\Q\
pokyny YRGLÏD
vodiča
aDb zabezpečuje
]DEH]SHÏXMH oveľa
RYHĀD dynamickejšiu
G\QDPLFNHMģLX výkonnosť
Y¿NRQQRVħ vozidla
YR]LGOD
pri
prevádzky Db
a Y\VRNHM
vysokej
SUL zachovaní
]DFKRYDQ¯ kultivovanosti
NXOWLYRYDQRVWL SUHY£G]N\
hospodárnosti
pre SOQH
plne K\EULGQ«
hybridné YR]LGO£
vozidlá
KRVSRG£UQRVWL tak
WDN typickej
W\SLFNHM SUH
značky
Lexus.
]QDÏN\/H[XV

LÍTIUM-IONTOVÝ HYBRIDNÝ
AKUMULÁTOR
Model /&
LC K
500 jeMHprvým
značky
0RGHO
SUY¿Psériovým
V«ULRY¿P vozidlom
YR]LGORP ]QDÏN\
Lexus, NWRU¿
ktorý je
a ĀDKN¿P
ľahkým O¯WLXP
lítium/H[XV
MH vybavený
Y\EDYHQ¿ kompaktným
NRPSDNWQ¿P Db
iontovým hybridným akumulátorom. Tento akumulátor je
LRQWRY¿PK\EULGQ¿PDNXPXO£WRURP7HQWRDNXPXO£WRUMH
menší než
hydridový DNXPXO£WRU
akumulátor
PHQģ¯
QHŀ konvenčný
NRQYHQÏQ¿ nikel-metal
QLNHOPHWDO K\GULGRY¿
a je
medzi zadnými
sedadlami
Db
MH dômyselne
G¶P\VHOQH umiestnený
XPLHVWQHQ¿ PHG]L
]DGQ¿PL VHGDGODPL
a batožinovým
modelu /&
LC. 1DY]GRU\
Navzdory VYRM¯P
svojím
Db
EDWRŀLQRY¿P priestorom
SULHVWRURP PRGHOX
malým rozmerom disponuje vyššou kapacitou, jeho 84
PDO¿PUR]PHURPGLVSRQXMHY\ģģRXNDSDFLWRXMHKR
článkov je zdrojom napätia 310,8 V. Využitím lítiumbÏO£QNRYMH]GURMRPQDS¦WLDb99\XŀLW¯PO¯WLXP
iontovej technológie sa tiež znížila hmotnosť akumulátora,
LRQWRYHMWHFKQROµJLHVDWLHŀ]Q¯ŀLODKPRWQRVħDNXPXO£WRUD
čo sa prejavilo i na pohotovostnej hmotnosti modelu
ÏRVDSUHMDYLORLbQDbSRKRWRYRVWQHMKPRWQRVWLPRGHOX
LC 500h a na jeho jazdných vlastnostiach a výkonnosti.
/&bKDbQDbMHKRMD]GQ¿FKYODVWQRVWLDFKDbY¿NRQQRVWL
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STUPNE VÝBAVY

Strecha z karbónových vlákien
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STUPNE VÝBAVY

LUXURY
Stupeň výbavy LUXURY nového modelu LC je nesmierne atraktívny, ako
sa dá očakávať od značky Lexus.

20" kolesá z ľahkej zliatiny
Čalúnenie z jemnej kože
Sklenená strecha
Audiosystém
Pioneer® s 12 reproduktormi
3U«PLRY¿DXGLRV\VW«P0DUN/HYLQVRQVUHSURGXNWRUPL
LED predné a zadné svetlá
Navigačný systém Lexus Premium Navigation, 10,3" farebný multifunkčný
displej, ovládač multimédií Remote Touch Interface
Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
Predné sedadlá nastaviteľné v 10 smeroch s pamäťovou funkciou pre Lexus Safety System +
Adaptívny systém odpruženia (AVS)
sedadlo vodiča

SPORT
CARBON
6WXSHĊY¿EDY\&$5%21XUÏHQ¿SUHW¿FKNWRU¯W¼ŀLDSRbH[WUDY¿NRQQRVWL
Stupeň výbavy SPORT určený pre tých, ktorí túžia po extra výkonnosti,
SRQ¼NDM¼WDN«SUYN\DNRV¼NRYDQ£NROHV£]bĀDKNHM]OLDWLQ\DbĀDKN£VWUHFKD
ponúkajú také prvky, ako sú kovaná kolesá z ľahkej zliatiny a ľahká strecha
]bNDUEµQRY¿FKYO£NLHQ
z karbónových vlákien.

20" kované kolesá z ľahkej zliatiny
Strecha z karbónových vlákien

Športové predné sedadlá
Čalúnenie Alcantara®

SPORT +
Stupeň výbavy SPORT + zaisťujúci špičkovú výkonnosť modelu LC zahŕňa
systém Lexus Dynamic Handling a výsuvný zadný spojler.

21" kované kolesá z ľahkej zliatiny
Čalúnenie stropu Alcantarou®

Karbónové prahové lišty s nápisom Lexus
Variabilný prevod riadenia (VGRS)

LC
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PRVKY | EXTERIÉRU

01. 20" KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Precízne odliate a opracované kolesá s piatimi štvornásobnými lúčmi
tlmiacimi hluk, tmavosivá povrchová úprava.
Predné: 20 x 8,5/2
Zadné: 20x9,5/2
02. 20" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Kované kolesá s piatimi dvojitými lúčmi a elegantnou povrchovou úpravou.
Predné: 20x8,5/2
Zadné: 20x9,5/2
03. 21" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Ľahké kované kolesá s piatimi dvojitými lúčmi.
Predné: 21x8,5/2
Zadné: 21x9,5/2

01

04. LED SVETLOMETY
Tieto ultrakompaktné trojité svetlomety boli špeciálne uspôsobené enormne
nízkemu predku auta, krátkemu prednému previsu a dosahovanej rýchlosti
vozidla.
05. SKLENENÁ STRECHA
Vyvoláva pocit voľnosti v interiéri modelu LC, chromované lišty pozdĺž
strechy umocňujú elegantný profil tohto kupé, zadné hrany evokujú línie
tradičného japonského meča.
06. STRECHA Z KARBÓNOVÝCH VLÁKIEN
Prekrásne spracovaná strecha z karbónových vlákien znižujúca ťažisko vozidla
je vyrobená v našom závode Motomachi celkom unikátnou technológiou
vysokorýchlostného lisovania.
07. LED HOLOGRAFICKÉ ZADNÉ SVETLÁ
Nápadné zadné svetlá svojím tvarom pripomínajú prídavné spaľovanie
prúdových bojových lietadiel. Ich kovové orámovanie vytvára motív písmena
„L“ typický pre značku Lexus. Pri bližšej prehliadke odhalíte, že do telesa
zadného svetla je diskrétne umiestnený zámok batožinového priestoru.

02

03
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PRVKY | INTERIÉRU

01. KOKPIT ZAMERANÝ NA VODIČA
Všetky dôležité prístroje a displeje sú umiestnené vo vašom zornom poli,
takže vás nič neodvádza od sledovania dopravnej situácie pred vozidlom.
Často používané ovládacie prvky, ako je napríklad volič jazdných režimov, sú
sústredené v blízkosti volantu.
02. FUNKCIA SPRÁVCA KLIMATIZÁCIE/NANOE®
TECHNOLÓGIA
Prelomová funkcia „Správca klimatizácie“ automaticky upravuje teplotu vzduchu
v interiéri, na sedadlách a volante. Oceňovaná Nanoe® technológia uvoľňuje
mikroskopické, negatívne nabité častice do interiéru, čím čistia vzduch v interiéri
a účinne odstraňujú zápach zo sedadiel. Taktiež zaznamenáte príjemný zvlhčujúci
efekt na svojej koži a vo vlasoch.
01

03. ŠPORTOVÉ SEDADLÁ S ČALÚNENÍM ALCANTARA®
Nový model LC si môžete objednať so športovými, špeciálne tvarovanými
sedadlami, ktoré poskytujú vynikajúcu bočnú oporu tela pri rýchlom prejazde
zákrutami. Sú perfektne spracované remeselnými majstrami „Takumi“ a čalúnené
kontrastnou Alcantarou® a prírodnou kožou.
04. KOŽENÉ SEDADLÁ
Kožou čalúnené sedadlá s prekrásnym stehovaním ponúkajú vynikajúcu oporu
tela a komfort. Šéfkonštruktér modelu LC Koji Sato sa osobne podieľal na vývoji
týchto sedadiel, ktoré prešli celkovo 50 vývojovými cyklami.

02

05. FRÉZOVANÉ PEDÁLE
Frézované hliníkové pedále plynu a brzdy, ako aj široká opierka pre nohu s
eloxovaným hliníkovým povrchom odrážajú inšpiráciu svetom motoristického
športu.
06. DVEROVÉ PANELY S ČALÚNENÍM ALCANTARA®
Pozornosť venovaná každému detailu sa odráža v luxusnom poňatí interiéru tohto
pozoruhodného kupé. Príkladom môžu byť efektné dverové panely čalúnené
Alcantarou® či nádherná štruktúra perforovaného koženého čalúnenia sedadiel.
07. ANALÓGOVÉ HODINY S MOTÍVOM „L“
Objavte diskrétny motív „L“ na ciferníku anológových hodín a dotykovo príjemný
povrch na ovládačoch ventilácie.
08. KRYT PRE KĽÚČIK*
Elegantné puzdro pre chytrý kľúčik vášho modelu LC je vyrobené z čiernej
umelej kože s dekoratívnym prešívaním a reliéfnym logem Lexus na zadnej
strane. V hornej časti puzdra je úchyt na zavesenie.

03

09. TEXTILNÉ KOBERCE*
Luxusné čierne textilné koberce sú vyrobené zo zvukovo izolačného materiálu
Akuveluru a ich tvar je prispôsobený tvaru podlahy. Koberec pre stranu vodiča
má bezpečnostné úchyty, ktoré bránia neželanému pohybu.
10. OCHRANNÁ ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU*
Ochranná rohož s dokonalými rozmermi pre batožinový priestor vášho modelu
LC poskytuje ochranu pred znečistením a rozliatymi tekutinami. Špeciálny
protipreklzový povrch zabraňuje pohybu batožín.

04
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*K dispozícii ako súčasť originálneho príslušenstva.
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TECHNOLÓGIE | AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

01. MULTIINFORMAČNÝ DISPLE
Farebný multiinformačný displej tvorí súčasť hlavného centrálneho prístroja
a poskytuje širokú škálu najdôležitejších prevádzkových údajov, vrátane
bezpečnostných varovaní a pokynov navigácie.
02. EXTRÉMNE ŠIROKÝ PROEKČNÝ HEAD-UP DISPLE
Premieta vybrané prevádzkové údaje v brilantných farbách priamo na čelné
sklo do zorného pola vodiča, a to vďaka našej najvyspelejšej Head-Up
Display technológii (174 mm x 48 mm).

01

02

03. NAVIGAČNÝ SYSTÉM LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Svojim perfektným umiestnením umožňuje extrémne široký 10,3" displej
komfortnú ničím nerušenú jazdu. Dá sa ovládať hlasovými povelmi alebo
prostredníctvom ovládača Touch Pad systému Remote Touch Interface
rovnako ľahko ako smartfón či tablet. Viacnásobné zobrazovanie vám
umožní súčasne sledovať informácie o funkcii navigácia Lexus Premium
Navigation a klimatizácia.
®
®
04.
S 12 REPRODUKTORMI
05. AUDIOSYSTÉM PIONEER
MARK LEVINSON
®
S
13
REPRODUKTORMI
Audiosystém Pioneer s 12 reproduktormi (a subwooferom) zaisťujúci
®
neuveriteľne
čistý zvuk saMark
štandardne
dodáva
pre stupeň
výbavy
SPORT.
e
Premium
Surround,
ktorý
využíva
Prémiový audiosystém
Levinson
vybavený tunerom
AM/FM RDS,
a systémom akustickým
Bluetooth®.
technológiu
GreenEdge™,
je prehrávačom
prispôsobenýCDšpecifickým
vlastnostiam interiéru modelu LC. Poskytuje brilantný priestorový zvuk
®
AUDIOSYSTÉM
LEVINSON
v05.
štýle
domáceho kina aMARK
disponuje
technológiou
Clari-Fi™, ktorá znovu
S 13
REPRODUKTORMI
vytvára
zvuk
stratený pri MP3 digitálnej kompresii.
Prémiový audiosystém Mark Levinson® Premium Surround, ktorý využíva
technológiu GreenEdge™, je prispôsobený špecifickým akustickým
vlastnostiam interiéru modelu LC. Poskytuje brilantný priestorový zvuk
v štýle domáceho kina a disponuje technológiou Clari-Fi™, ktorá znovu
vytvára zvuk stratený pri MP3 digitálnej kompresii.

03

04
04
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TECHNOLÓGIE | ASISTENČNÉ SYSTÉMY VODIČA

06. ADAPTÍVNY TEMPOMAT
05.
Adaptívny tempomat ACC znižuje únavu vodiča udržiavaním nastavenej
vzdialenosti modelu LC od vpredu idúceho vozidla i v situáciách, kedy sa
mení rýchlosť jazdy alebo sa zastaví.
07. POKROČILÝ ASISTENT PRE UDRŽANIE AZDY
06.
V AZDNOM PRUHU A AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
DIAĽKOVÝCH SVETIEL
Pokročilý asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu ALKA využíva kameru
umiestnenú na čelnom okne na monitorovanie pozície vášho vozidla v
jazdnom pruhu. Hneď ako začnete jazdný pruh neúmyselne opúšťať, asistent
ALKA vás na to upozorní akustickým signálom a jemným automatickým
zásahom do riadenia. Automatické ovládanie diaľkových svetiel AHB
používa za tmy rovnakú kameru ako pokročilý asistent pre udržanie jazdy
v jazdnom pruhu ALKA a automaticky prepína na tlmené svetlá. Znižuje
tak riziko náhodného oslnenia iných vodičov a zároveň vám umožní lepšie
sa koncentrovať na situáciu pred vozidlom.
07.
08. SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO UHLA A SYSTÉM
SLEDOVANIA PREVÁDZKY V PRIEČNOM SMERE ZA
VOZIDLOM
Radarové senzory v zadnom nárazníku detekujú vozidlá v susedných jazdných
pruhoch, ktoré nie sú viditeľné vo vonkajších spätných zrkadlách. Ak zapne
vodič ukazovateľ smeru na znamenie, že chce prejsť do susedného jazdného
pruhu, a do oblasti slepého uhla vodiča vojde vozidlo, systém sledovania
slepého uhla BSM okamžite aktivuje výstražný signál v príslušnom vonkajšom
spätnom zrkadle. Pri cúvaní, napríklad na parkovisku s hektickou prevádzkou,
používa systém RCTA radar systému sledovania slepého uhla BSM na
detekciu vozidiel, prichádzajúcich k vozidlu v priestore, kde má vodič zlý
výhľad. Ak je nejaké vozidlo detekované, upozorní funkcia RCTA vodiča
vizuálnym signálom vo vonkajších spätných zrkadlách a zvukovým signálom.


06

07


08.
09. ASISTENT ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Asistent rozpoznávania dopravných značiek RSA modelu LC s kamerou
v priestore čelného skla poskytuje vodičovi informácie prostredníctvom
multiinformačného displeja. Systém dokáže rozpoznávať značenie podľa
Viedenskej konvencie (vrátane svetelných a pulzujúcich značiek).
10. SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU VZDUCHU
09.
V PNEUMATIKÁCH
Spracováva údaje zo senzorov umiestnených vo všetkých pneumatikách.
Informácie o tlaku vzduchu v pneumatikách sú zobrazované na
multiinformačnom displeji, ktorý vás tiež okamžite upozorní na únik tlaku
v jednej či viacerých pneumatikách.
10.
11. OBRAZ ZADNE PARKOVACE KAMERY
Parkovanie vám uľahčia senzory umiestnené v zadnom nárazníku a akustické
zariadenie upozorňujúce na prekážky za vozidlom (toto zariadenie možno
deaktivovať). Po zaradení spätného chodu sa objaví na štandardnom 10,3"
displeji obraz situácie za modelom LC vrátane pomocných línií na displeji,
ktoré vám pomôžu s parkovaním.
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TECHNOLÓGIE | BEZPEČNOSŤ

01

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Prelomový systém Lexus Safety System + štandardne dodávaný pre
všetky modely LC zahŕňa prednárazový bezpečnostný systém PCS
s ochranou chodcov, pokročilý asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu
ALKA, automatické ovládanie diaľkových svetiel AHB pre lepšiu viditeľnosť
v noci a adaptívny tempomat ACC, ktorý upravuje rýchlosť vášho vozidla
podľa rýchlosti vpredu idúceho vozidla.
02. PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
Mikrovlnný radar a palubný počítač vypočítavajú riziko čelnej kolízie. Ak
je riziko vysoké, je vodič upozornený zvukovým a vizuálnym signálom
a v brzdovej sústave sa zvýši tlak. Pokiaľ sa kolízia považuje za neodvratnú,
dôjde v prípade potreby k automatickému brzdeniu a pritiahnutiu
bezpečnostných pásov na predných sedadlách. Ak je pred vozidlom
detekovaný nejaký objekt (napríklad chodec), je aktivovaný v rozmedzí
rýchlosti 10 až 80 km/h brzdový systém, aby sa zabránilo kolízii.

02

03. AKTÍVNA KAPOTA MOTORA
Kapota je aktivovaná senzormi v prednom nárazníku. ej miernym nadvihnutím
vznikne viac priestoru medzi kapotou a tvrdými komponentmi v motorovom
priestore. Tým klesá riziko poranenia chodca.
04. OSEM AIRBAGOV
Okrem nesmierne odolnej bezpečnostnej štruktúry karosérie sa na ochrane
posádky podieľa tiež osem airbagov. Vodiča a spolujazdca na prednom
sedadle chránia dvojfázové čelné airbagy, ako aj kolenné a postranné
airbagy. Po celej dĺžke kabíny sa po oboch stranách rozvinú priebežné bočné
hlavové airbagy. Všetky bezpečnostné pásy sú vybavené tiež predpínačmi.

03

04
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TECHNOLÓGIE | AZDNÁ DYNAMIKA

05. VOLIČ AZDNÝCH REŽIMOV
e uložený blízko volantu, aby neznižoval pozornosť vodiča pri jazde.
Umožňuje vodičovi prepínať medzi jazdnými režimami ECO, COMFORT,
NORMAL, CUSTOM, SPORT S a SPORT S+.
06. RADENIE 10 STUPŇOV PÁDLAMI POD VOLANTOM,
MANUÁLNY „M“ MÓD RADENIA
Manuálny mód radenia „M“ je k dispozícii ako v modeli LC 500, tak aj
v modeli LC 500h (po prvý raz pri hybridnom vozidle značky Lexus). Vodič
si tak môže ľubovoľne radiť pádlami pod volantom jednotlivé prevodové
stupne a naplno si užívať mimoriadne dynamickú odozvu vozidla.

05

06

07. LEXUS DYNAMIC HANDLING, AKTÍVNE RIADENIE
VŠETKÝCH KOLIES
Systém Lexus Dynamic Handling dostupný v stupni výbavy SPORT +
neustále vyhodnocuje a optimalizuje trajektóriu všetkých kolies a prispieva
k ešte väčšiemu pôžitku z dynamickej jazdy.
08. ADAPTÍVNY SYSTÉM ODPRUŽENIA
Adaptívny systém odpruženia reguluje tlmiacu silu na všetkých kolesách
a podľa vášho vodičského štýlu a stavu vozovky zabezpečuje omnoho
komfortnejšiu jazdu. Dokáže nastaviť až 650 rôznych variant odpruženia
vozidla.
09. VYSOKÁ TUHOSŤ KAROSÉRIE
Extrémne tuhého skeletu karosérie modelu LC sa dosiahlo využitím
nedeformovateľných dielov z vysokopevnostnej ocele, k zníženiu hmotnosti
vozidla prispievajú hliníkové diely – dvere, kapota motora a veko
batožinového priestoru. Niektoré komponenty, ako strecha alebo rámy
dverí, sú z ľahkých karbónových vlákien.
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FARBY | EXTERIÉR

VÝVOJ NOVÉHO ODTIEŇA FARBY
KAROSÉRIE JE KOMPLEXNÝ
A ČASOVO NÁROČNÝ PROCES

Dizajnéri značky Lexus nikdy nepoužívajú bežné farby a vždy preferujú vývoj
úplne nových, vlastných odtieňov, ktorý môže niekedy trvať i viac než dva
roky. Často sú tieto odtiene uvedené na trh spoločne s novým modelom,
ako je tomu napríklad pri novom LC. Farebná škála lakov Lexus predstavuje
dnes tridsať rôznych odtieňov vrátane žiarivo žltej, ktorú nanovo navrhli pre
nový model LC, a tiež metalických lakov strieborná Sonic a titánová Sonic.
Žltá žiarivá, navrhnutá špeciálne pre nový model LC, je emotívny odtieň
evokujúci dynamický jazdný výkon. Pre veľmi sýtu pigmentáciu sa použilo
hneď niekoľko vrstiev žltého laku. Vďaka vrstveniu dvoch odlišných silne
krycích podkladových lakov a extra žiarivému sľudovému laku sme dosiahli
vysokú sýtosť a lesk, ktoré ste dosiaľ nemohli vidieť na žiadnom z vozidiel
značky Lexus.
Vytváranie nových farebných odtieňov pre značku Lexus rozhodne nie je
jednoduchý proces. Pred finálnym rozhodnutím musia dizajnéri prejsť stovky
farebných vzoriek. „Pri vývoji nových farieb si musím prezrieť počas dňa
toľko odtieňov laku, že večer pomaly nemôžem zaostriť“, hovorí Megumi
Suzuki, jedna z našich najskúsenejších dizajnérok v oblasti farieb. ej práca
vyžaduje perfektné vnímanie farieb a bystrý zrak. „Kedykoľvek niekoho
stretnem, alebo idem k nemu domov, či vojdem do obchodu, v momente
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si všímam farby a materiály. V našom oddelení pracuje veľa ľudí ako som
ja“, dodáva.
Dosť práce je aj po výbere odtieňa. Počas procesu vývoja laku využíva
dizajnérka Megumi Suzuki početný tím expertov. Sú nimi laboratórni
technici miešajúci laky, plastickí modelári, inžinieri a pracovné osadenstvo
lakovne, ktorí pre každé vozidlo LC vytvoria bezchybný jednoliaty povrch.
Vždy po niekoľkých týždňoch pripraví spoločnosť Kansai Paint (dodávateľ
lakov pre Lexus) novú sériu, ktorú dizajnéri Lexus podrobia dôkladnému
pozorovaniu na skúšobných paneloch napodobňujúcich tvar karosérie
vozidla. Všetky vzorky sa starostlivo skúmajú v rozdielnych svetelných
podmienkach, v interiéri i exteriéri, pod reflektormi, na slnečnom svetle,
v tieni i pri zatiahnutej oblohe. A to všetko v jednotlivých častiach dňa
a jednotlivých mesiacoch roku.
Finálny výber odtieňa nie je jednoduchý. Farba, ktorá žiari počas letného
rána, môže v tieni alebo pod reflektormi v showroome vyzerať bledo.
Návrhári musia tiež eliminovať svoje osobné preferencie. „Zvláštnou vecou
na vnímaní farieb je to, že sa môže meniť v závislosti na ročnom období,
na nálade, ktorú ten deň máte, alebo na trendoch, ktorými ste momentálne
ovplyvnení“, dodáva dizajnérka Suzuki.

FARBY | EXTERIÉR

BIELA NOVA | 083

STRIEBORNÁ SONIC | 12

TITÁNOVÁ SONIC | 17

TMAVÁ GRANITE | 1G0

ČIERNA | 2121

ČIERNA GRAFITOVÁ | 223

ČERVENÁ BURGUNDY | 3S0

ČERVENÁ RADIANT | 3T5

25$1Ŀ29%/$=,1*&$51(/,$1_<
HNEDÁ
MEDENÁ | 4X2

ŽLTÁ ŽIARIVÁ | 5C1

MODRÁ
TMAVÁ | 8X5
02'5+/%,11_;

=(/(1.+$.,_;

1

Nemetalická farba.

Poznámka: Vzhľadom na tlač môžu sa skutočné farby líšiť od tých na obrázkoch.
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FARBY | INTERIÉR

EMNÁ KOŽA1

Čierna

Červená
Dark Rose
ÎHUYHQ£)ODUH5HG

Okrová

Červená
Dark Rose
ÎHUYHQ£)ODUH5HG

Okrová

ALCANTARA®2

Čierna

SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA3

Čierna

ÎHUYHQ£)ODUH5HG
Červená
Dark Rose

Pri značke Lexus veríme, že všetko, čo robíme,
nie je vôbec jednoduché. Keďže sa vždy usilujeme
o úplnú dokonalosť, vydávame sa vždy tou
najťažšou cestou. Ako príklad si vezmite spôsob,
akým vyberáme naše najkvalitnejšie kože. Naším
cieľom je vždy vybrať takú kožu, ktorá bude jemná
na dotyk a zároveň veľmi odolná voči opotrebeniu.
Vieme, že sú to vlastnosti u kože dosť protichodné,
ale len taký materiál používame v interiéri našich
vozidiel Lexus. A tak kože pred výberom skúšame
tými najdrastickejšími metódami. Trháme ich,
zmrazujeme, prepichujeme a vystavujeme vysokej
vlhkosti.

1

Okrová

A prečo zachádzame tak ďaleko?
Vieme totiž, že v interiéri vozidla sa občas niečo
„pokope“, poleje a poničí. A preto koža, ktorú
vyberieme, musí byť tak odolná, ako len najviac
môže byť. Fáza drastických skúšok v počiatočnej
fáze má teda svoje opodstatnenie, len tak sme
schopní zabezpečiť, aby si koža, ktorú používame,
uchovávala dlhé roky svoju jemnosť a bezchybný
vzhľad.

emná koža sa štandardne dodáva pre stupeň výbavy LUXURY.
-HPQ£NRŀDVDģWDQGDUGQHGRG£YDSUHVWXSHĊY¿EDY\/8;85<
Alcantara®®MHģWDQGDUGQRXY¿EDYRXSUHVWXSQHY¿EDY\&$5%21D63257
je štandardnou výbavou pre stupne výbavy SPORT, SPORT TOP a SPORT +.
$OFDQWDUD
Semi-anilínová koža sa štandardne dodáva pre stupeň výbavy LUXURY TOP.
6HPLDQLO¯QRY£NRŀDVDģWDQGDUGQHGRG£YDSUHVWXSHĊY¿EDY\/8;85<723

2
2

3


Fotografie na nasledujúcich 3 stranách ilustrujú výber ponúkaných kombinácií interiéru. Váš najbližší autorizovaný predajca značky Lexus vám ochotne poskytne akúkoľvek ďalšiu pomoc.

42

LC

FARBY | INTERIÉR

01

02

01
jemná koža
 Čierna
ÎLHUQDMHPQ£NRŀD
02
koža Dark Rose
Červená
ÎHUYHQ£)ODUH5HGMHPQ£NRŀD
03
Okrová jemná koža
2NURY£MHPQ£NRŀD

03
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04

05

06
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ÎLHUQD$OFDQWDUD
04
Čierna Alcantara®®
®
05
Červená Alcantara® Dark Rose
ÎHUYHQ£)ODUH5HG$OFDQWDUD
06
Okrová Alcantara®®
2NURY£$OFDQWDUD

FARBY | INTERIÉR

07

08

 Čierna
ÎLHUQDVHPLDQLO¯QRY£NRŀD
07
semi-anilínová koža
Červená
ÎHUYHQ£)ODUH5HG
08
semi-anilínová koža
VHPLDQLO¯QRY£NRŀD
Dark
Rose
2NURY£VHPLDQLO¯QRY£NRŀD
09
Okrová semi-anilínová koža

09

LC

45



TECHNICKÉ ÚDAE

1345

1635
2168

1

1245

1112

970

1439

2870
4770

1377

930

818

944 1

1630
1920

+RGQRW\SODWLDSUHPRGHOL/&/8;85<Db/8;85<723Y\EDYHQ«VNOHQHQRXVWUHFKRX3UHPRGHO\/&&$5%21D63257VRVWUHFKRX]bNDUEµQRY¿FKYO£NHQSODW¯KRGQRWD
Hodnoty platia pre modeli LC LUXURY a LUXURY TOP vybavené sklenenou strechou. Pre modely LC SPORT, SPORT TOP a SPORT + so strechou z karbónových vláken platí hodnota 933.

Poznámka: Rozmery sú uvedené v milimetroch.
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EDINEČNÝ ZÁŽITOK Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA LEXUS

Počas celej doby životnosti vášho vozidla sa budeme
snažiť, aby ste mali prvotriedne zážitky z jeho vlastníctva.
Súčasťou starostlivosti značky Lexus je taktiež ponuka
na mieru šitých plánov servisu a údržby, z ktorých
každý je zaistený tak, aby vám zabezpečil úplnú
spokojnosť a pokoj v duši. Ak navštívite naše predajné
centrum, budeme sa vždy snažiť nadbiehať všetkým
vašim želaniam a požiadavkám a poskytnúť vám to
najkomfortnejšie zázemie, aby ste sa cítili uvoľnene
a úplne spokojní. V našich pohodlných salónikoch
budete mať vždy k dispozícii aktuálne tlačoviny, prístup
k internetu a čerstvé pohostenie. Zatiaľ čo budete
relaxovať, naši technici budú precízne a efektívne
pracovať, aby ste se dostali späť na cesty s minimálnou
časovou stratou.
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EDINEČNÝ ZÁŽITOK Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA LEXUS

NAŠÍM CIEĽOM JE, ABY SA KAŽDÝ ZÁKAZNÍK
CÍTIL AKO HOSŤ V NAŠOM VLASTNOM DOME
Od chvíle, keď sme predstavili prvý model značky
Lexus, sme sa snažili našim zákazníkom ponúknuť
vždy „niečo navyše“. Napokon svedčí o tom celý
rad ocenení, ktoré sme dostali za uplynulých
dvadsaťpäť rokov. Našim cieľom je správať sa
ku každému zákazníkovi ako k hosťovi v našom
dome. Ale aké ďalšie faktory slúžia na dosiahnutie
našej jedinečnej úrovne zákazníckych služieb?
Odpoveď vychádza z nášho japonského dedičstva
a jedného slova: „Omotenashi“. Omotenashi sa
prekladá z japončiny ako „pohostinnosť a zdvorilé
služby“. No Omotenashi predstavuje omnoho viac
ako excelentné služby, je to starobylá japonská

tradícia vychádzajúca z princípu predvídania
potrieb a želaní druhého ešte predtým, ako vôbec
nastanú. Omotenashi je životnou filozofiou a štýlom
uvažovania každého jednotlivého zamestnanca
značky Lexus. To sa pochopiteľne odráža aj
v tom, ako sme navrhli a skonštruovali náš
nový luxusný sedan LS. To je Omotenashi vo
svojej hmotnej forme. Nový model LS napríklad
nadbieha vašim želaniam tým, že sklopí hlavové
opierky na zadných sedadlách vo chvíli, keď
zaradíte spätný chod, a umožní vám tak lepší
výhľad dozadu.
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Viac informácií o novom modele LC získate na:
www.lexus.sk/LC
www.lexus.sk
youtube.com/LexusEurope
www.facebook.com/LexusSlovensko
twitter.com/Lexus_Europe
www.instagram.com/LexusSlovensko
instagram.com/LexusEurope
2017 Lexus Europe (divízia
Toyota Motor Europe NV/SA) Db7R\RWD&HQWUDO(XURSH6ORYDNLD
a Toyota Central Europe - Slovakia
/H[XV(XURSH
GLY¯]LD7R\RWD0RWRU(XURSH196$
s.r.o. si vyhradzujú právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho
VURVLY\KUDG]XM¼SU£YR]PHQLħDN¿NRĀYHNGHWDLOYbģSHFLȷN£FL£FKDbY¿EDYHEH]SUHGFK£G]DM¼FHKR
upozornenia. Technické
údaje Db
a Y\EDYHQLH
vybavenie WDNWLHŀ
taktiež SRGOLHKDM¼
podliehajú SU¯SDGQ¿P
prípadným ]PHQ£P
zmenám Yb
v V¼ODGH
súlade
XSR]RUQHQLD
7HFKQLFN« ¼GDMH
s miestnymi podmienkami a požiadavkami. Vyžiadajte si od svojho autorizovaného predajcu značky
VbPLHVWQ\PLSRGPLHQNDPLDbSRŀLDGDYNDPL9\ŀLDGDMWHVLRGbVYRMKRDXWRUL]RYDQ«KRSUHGDMFX]QDÏN\
Lexus informácie o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu platiť vo vašej krajine.
/H[XVLQIRUP£FLHRbDN¿FKNRĀYHN]PHQ£FKNWRU«P¶ŀXSODWLħYRYDģHMNUDMLQH

©
©

Poznámka: GDMH
Údaje XYHGHQ«
uvedené Yb
v WHMWR
tejto SXEOLN£FLL
publikácii V¼
sú SUHGEHŀQ«
predbežné Db
a P¶ŀX
môžu E\ħ
byť zmenené
3R]Q£PND
]PHQHQ« bez
EH]
predchádzajúceho upozornenia. Farba vozidiel a detaily sa môžu mierne líšiť od fotografií vytlačených
SUHGFK£G]DM¼FHKRXSR]RUQHQLD)DUEDYR]LGLHODbGHWDLO\VDP¶ŀXPLHUQHO¯ģLħRGbIRWRJUDȷ¯Y\WODÏHQ¿FK
v tejto publikácii. Všetky údaje, všetky dáta a vyobrazenia sú určené len pre informačný účel
YbWHMWRSXEOLN£FLL9ģHWN\¼GDMHYģHWN\G£WDDbY\REUD]HQLDV¼XUÏHQ«OHQSUHLQIRUPDÏQ¿¼ÏHO
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy.
DbW£WRSUH]HQW£FLDQLHMHSRQXNRXUHVSQ£YUKRPQDbX]DWYRUHQLH]POXY\

Bližšie informácie nájdete na našich internetových stránkach: www.lexus.sk
%OLŀģLHLQIRUP£FLHQ£MGHWHQDbQDģLFKLQWHUQHWRY¿FKVWU£QNDFKZZZOH[XVVN
Starostlivosť o životné prostredie je pre Lexus prioritou. Prijímame množstvo opatrení, aby sme
6WDURVWOLYRVħRbŀLYRWQ«SURVWUHGLHMHSUH/H[XVSULRULWRX3ULM¯PDPHPQRŀVWYRRSDWUHQ¯DE\VPH
zabezpečili, že po celú dobu životného cyklu – počínajúc konštrukciou, cez výrobu, distribúciu,
]DEH]SHÏLOLŀHSRbFHO¼GREXŀLYRWQ«KRF\NOXȏSRÏ¯QDM¼FNRQģWUXNFLRXFH]Y¿UREXGLVWULE¼FLX
predaj, VHUYLV
servis až
životnosti –ȏ EXGH
bude YSO\Y
vplyv aDb GRSDG
dopad našich
životné
SUHGDM
Dŀ po
SRb skončenie
VNRQÏHQLH ŀLYRWQRVWL
QDģLFK vozidiel
YR]LGLHO na
QDb ŀLYRWQ«
prostredie PLQLP£OQ\
minimálny. 9£ģ
Váš SUHGDMFD
predajca Y£V
vás U£G
rád RER]Q£PL
oboznámi Vbs ÑDOģ¯PL
ďalšími LQIRUP£FLDPL
informáciami, NWRU«
ktoré V¼YLVLD
súvisia
SURVWUHGLH
s koncom životnosti vášho vozidla.
VbNRQFRPŀLYRWQRVWLY£ģKRYR]LGOD
Vyrobené v Európe, máj 2017
9\UREHQ«Yb(XUµSHM¼Q

