„Vďaka skvelým skúsenostiam s pretekárskymi vozidlami Lexus RC F
GT3 sme zdokonalili model RC F po každej stránke a prvýkrát ponúkame
verziu Track Edition.“
YUUICHI TSURUMOTO,
ŠÉFKONŠTRUKTÉR RC F
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Či už jazdíte po pretekárskej dráhe alebo kľukatom horskom priechode,
nové športové kupé RC F vždy ponúka extrémne presné ovládanie. Dokáže
dosiahnuť najvyššiu rýchlosť 270 km/h a z 0 na 100 km/h vás katapultuje
už za 4 sekundy, no pri tomto vozidle ide o oveľa viac než o výkonnostné
údaje. Šéfkonštruktér Yuuichi Tsurumoto a jeho tím nenechali pri vývoji novej
vlajkovej lode radu F kameň na kameni. Takže kým nový aerodynamický
balík zvyšuje prítlak vozidla pri vyšších rýchlostiach, novú podobu dostali aj
pedále vozidla, aby prispeli k čo najplynulejšiemu prekladaniu nohy vodiča
medzi brzdovým a plynovým pedálom.
Srdcom modelu RC F je majstrovsky vyladený atmosférický zážihový
motor V8, ktorý zadným kolesám poskytuje ohromný výkon 464 k (podľa
normy DIN). Na znížení celkovej hmotnosti sa podieľala takmer každá
súčasť: mimoriadne spracovanie nasávacieho potrubia motora napríklad
ušetrilo 700 gramov vo výške, ktorá je podstatná pre nízku polohu ťažiska.
Prostredníctvom balíka prvkov z uhlíkových vlákien sa otvára možnosť
ďalšieho zníženia hmotnosti modelu RC F. Modernizáciou prešli aj všetky
riadiace systémy. Nová funkcia maximálneho zrýchlenia (Launch Control)
umožňuje rýchlejšie štarty, zatiaľ čo novátorské algoritmy umelej inteligencie
predpovedajú váš zámer zaradenia ďalšieho prevodového stupňa. V snahe
o dosiahnutie rýchlejších časov kôl vystavuje RC F na obdiv ultraľahké
kované disky z ľahkej zliatiny dodávané spoločnosťou BBS, na ktoré boli
na mieru vyvinuté pneumatiky Michelin PILOT SPORT 4 S.

ZAŽITE NIEČO ÚŽASNÉ
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VÝKON
Vychutnajte si vzrušujúci výkon ZÁŽITOK LEXUS
vyvinutý na pretekárskych okruhoch, Každý zákazník je pre nás ako hosť
ako je Fuji Speedway a Nürburgring v našom vlastnom dome. Zažite to
Nordschleife

14

REMESELNÁ ZRUČNOSŤ
Spoznajte majstrov remeselného
Pre vodičov, ktorí dychtia po tom najlepšom, čo sa týka výkonu, Lexus tiež umenia spoločnosti Lexus, ktorí
ponúka verziu RC F Track Edition. Táto verzia je vybavená špičkovými dohliadajú na svetovú kvalitu
technológiami motoristického športu, ako sú karbón-keramické brzdové športového kupé RC F
kotúče a titánový výfuk, vďaka čomu bola celková hmotnosť znížená
o neuveriteľných 55 kg v porovnaní so štandardným modelom RC F.
Verzia Track Edition bola vyladená na najnáročnejšej pretekárskej dráhe na
svete – Nürburgringu – pod vedením hlavného manažéra zodpovedného
za vývoj značky Lexus, pričom za volantom sedel majster vodičského
umenia, Akio Toyoda.

RC F
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SEN
S NÁZVOM „F“

Všetko sa začalo v roku 2004, keď sa malá
skupina konštruktérov spoločnosti Lexus
vedená šéfkonštruktérom Yukihikom Yaguchim
nechala uniesť spoločnou vášňou k vozidlám a
motoristickému športu a snívala o vytvorení nového
vysokovýkonného sedanu Lexus. Vo voľnom čase
a mimo akýchkoľvek podnikových štruktúr vyvinuli
vozidlo schopné posúvať hranice možností na
pretekárskej dráhe a napriek tomu sršiace ladnou
eleganciou značky Lexus na verejných cestách.
Po stovkách hodín testovania na okruhu Fuji
Speedway v aponsku boli pripravení predstaviť
projekt svojho „samostatného oddelenia“
nadriadeným pracovníkom spoločnosti Lexus.
Ručne zostavený motor V8 a neuveriteľná
ovládateľnosť vyvolali také nadšenie, že projekt
dostal okamžite zelenú. A tak sa zrodil Lexus
IS F a s ním aj rad F. Tím pokračoval v testovaní
a vylaďovaní modelu na legendárnom okruhu
Nürburgring Nordschleife a okruhoch Paula
Ricard, Zolder a Laguna Seca a po dôkladnom
doladení detailov bol uvedený na trh na autosalóne
v Detroite v roku 2007.
Keď sa bližšie pozriete na znak radu F, môžete v
jeho tvare rozpoznať dedičstvo pretekárskej trate,
nakoľko odráža najnáročnejšie zákruty okruhu Fuji
Speedway. Každé vozidlo radu F zostáva verné
tomuto dedičstvu v znamení vysokého výkonu,
pričom vďaka bleskovo rýchlej odozve a zdanlivo
neobmedzenej akcelerácii poskytuje vodičovi
mimoriadny zážitok sprevádzaný zvukom, ktorý
zaručene rozbúši každé srdce.
Mnohí automobiloví nadšenci vnímajú rad F
ako nádherný „bláznivý rys“ duše Lexus. Nič to
nedemonštruje živšie ako úchvatné superšportové
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vozidlo LFA, ktoré debutovalo v roku 2010 – Tento prvý superšport Lexus bol ručne vyrobený
predstavuje doposiaľ najúplnejší prejav odhodlania z uhlíkových vlákien a vybavený motorom V10
vytvoriť dokonalé prepojenie vodiča s vozidlom. vydávajúcim zvuk automobilu Formuly 1, pričom bol
rozsiahle zdokonalený a vyladený na pretekárskej
Model LFA sa zdanlivo prieči celej podnikovej dráhe – najprv legendárnym skúšobným jazdcom
logike – jeho realizácia trvala celé desaťročie Hiromuom Narusem – a neskôr preverený
a vyžiadala si obrovské prostriedky na vývoj, na viacerých 24-hodinových pretekoch na
pričom ju sprevádzalo zavádzanie priekopníckych Nürburgringu, ktorých cieľom bolo zdokonaliť
technológií, ktoré bolo nevyhnutné vytvoriť výlučne spoľahlivosť, aerodynamiku a ovládateľnosť svetovej
pre tento projekt. Dokonca aj dnes zostávajú úrovne. Výroba modelu LFA bola obmedzená
konečné náklady projektu LFA prísne stráženým na iba 500 kusov. Povedať, že majitelia týchto
tajomstvom. To, že existuje, je veľkým uznaním vozidiel majú šťastie je, dá sa povedať, príliš slabé
vytrvalosti jedného človeka – Akia Toyodu – a vyjadrenie, ak vezmeme do úvahy, že model LFA
jeho osobnej vášni pre výkon. Aj keď je Toyoda- bol jedným popredným motoristickým novinárom
san členom vplyvnej rodiny Toyoda (a jediným vychválený ako „najlepšie auto, na akom som
členom výboru s licenciou pretekárskeho vodiča), kedy jazdil“.
spočiatku nebol schopný presvedčiť vrcholový
manažment o dôležitosti projektu.
Vozidlá, ktoré „išli v šľapajach“ modelu LFA
museli spĺňať nespočetne veľa podmienok.
Očakávania boli vysoké, pričom technikov
popoháňali k dodaniu ďalšieho úchvatného
Lexusu. Model RC F sa dostal na trh v roku 2014
„Modely Lexus radu F sú skonštruované
a je označovaný ako jedno z najvzrušujúcejších
tak, aby poskytovali radosť všetkým
športových kupé, aké bolo kedy vytvorené.
automobilovým nadšencom bez ohľadu
Následne v roku 2015 bol jeho výkon „prenesený“
na ich úroveň odborných znalostí.“
do sedanu GS F. Majstrovsky vyladený motor
ŠÉFKONŠTRUKTÉR YUKIHIKO
V8 v oboch týchto vozidlách radu F je skutočne
YAGUCHI
neprekonateľný a napriek tomu je ich interiér
stelesnením sofistikovanej kultivovanosti, elegancie
a luxusu, aké očakávate od značky Lexus. Či už
„Každý bol proti návrhu projektu LFA“, spomína jazdíte po vzrušujúcej vidieckej ceste alebo ste
Akio Toyoda. „Podporovaním projektu LFA som na bežnej služobnej ceste, poskytnú vám radosť
sa dostal do izolácie v mojej vlastnej spoločnosti. z jazdy, ktorá je naozaj výnimočná.
Dnes mi už veria, ale vtedy mi hovorili: „Zbláznil si
sa?““ Toyoda-san stihol včas získať ľudí na svoju Teraz sa však začína písať nová kapitola radu
stranu, a to vďaka svojej viere, že model LFA by Lexus F. Príbehy sa rozprávajú slovami, avšak
mohol byť „tajnou omáčkou“, ktorá okorení každý žiadne slová vás nepripravia na fascinujúci zážitok,
ktorý na vás čaká za volantom nového RC F.
nový Lexus výnimočnosťou.

DEDIČSTVO RADU F
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01 Vývoj kultového superauta LFA
trval 10 rokov
02 Dizajn v znamení vysokého
výkonu – model GS F poháňaný
motorom V8
03 Znak radu F znázorňuje
najnáročnejšie zákruty okruhu Fuji
Speedway
04 Kované disky z ľahkej zliatiny
modelu IS F inšpirované japonským
mečom Katana
05 2. generácia modelu RC F je teraz
k dispozícii ako verzia Track Edition
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TVAROVANÝ
NA
PRETEKÁRSKU
DRÁHU
01 Aerodynamický tunel spoločnosti
Lexus bol otvorený v roku 2013 a patrí
k najmodernejším svojho druhu
02 Vozidlá Lexus v skutočnej veľkosti sú
testované v 22 m vysokom
a 260 m dlhom uzavretom okruhu
03 Predné a bočné aerodynamické vylepšenia
na novom Lexuse RC F
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Prvou vecou, ktorou vás aerodynamické
laboratórium spoločnosti Lexus zaujme, je jeho
veľkosť. Aerodynamický tunel laboratória bol
zhotovený na zákazku a nachádza sa blízko
dizajnového centra spoločnosti Lexus v japonskej
prefektúre Aichi. Ide o 22 metrov vysoký a
260 metrov dlhý uzavretý okruh pripomínajúci
jaskyňu. Ak by sa rozprestrel a postavil na svoj
koniec, bol by vysoký ako mnohé mrakodrapy
Tokia. eho otvorenie v roku 2013 bolo pre
spoločnosť Lexus dôležitým okamihom. Vyslal
totiž jasný signál o značke ako o globálnom
lídrovi automobilového priemyslu v oblasti
aerodynamiky, čiže vedy o tom, ako prúdenie
vzduchu ovplyvňuje výkon vozidla. Preto je
ideálnym miestom na vývoj aerodynamického
balíka pre nový Lexus RC F. „Práve od prvého
dokonale kultivovaného vlajkového sedana
LS 400 až po model LS 430 (bol vyvinutý
v rovnakom aerodynamickom tuneli ako
rýchlovlak Šinkansen) začala byť aerodynamika
v spoločnosti Lexus neprestajne vnímaná ako
jednou z najdôležitejších oblastí výskumu.“,
vysvetľuje Toshiyuki Murayama manažér
skupiny pre tepelné riadenie a aerodynamiku
v spoločnosti Lexus.

san. Na dodržanie smeru tohto prúdu vzduchu
je uzavretý okruh tunela vybodkovaný podľa
kovových líšt, ktoré sú zošikmené v presnom
uhle, aby sa cez nich plynule nasmeroval vzduch.
To, ako vzduch obteká okolo vozidla, je kľúčom
k meraniu odporu vzduchu a prítlaku – čím je
menší odpor vzduchu a vyšší prítlak, tým lepší
výkon podá vozidlo na ceste alebo pretekárskej
dráhe.
„Keď ide bežné vozidlo rýchlosťou 100 km/h,
odpor vzduchu tvorí až 70 percent síl, ktoré
ovplyvňujú jazdný výkon.“ vysvetľuje Murayamasan. „Pri vysokovýkonných modeloch Lexus,
ako je pretekárske vozidlo RC F GT3, môže
o víťazstve či prehre rozhodovať práve
aerodynamika.“

Čo sa deje vnútri laboratória? Vozidlo sa najprv
potlačí na otočnú váhu v centrálnej skúšobni.
„Rozloženie hmotnosti na každé zo štyroch
kolies sa mení v závislosti od toho, ako vzduch
obteká okolo vozidla, pričom pôsobí na jeho
aerodynamiku, takže tiež dôkladne monitorujeme
aj to“, vysvetľuje Murayama-san. Točňa tiež
funguje ako trenažér jazdy s piatimi pásmi (štyri
pre každé koleso a jeden v strede), ktorý vozidlu
V aerodynamickom tuneli technici spoločnosti umožňuje dosahovať maximálnu rýchlosť bez
Lexus vykonali analýzu prúdenia vzduchu okolo pohnutia čo len o jeden centimeter.
kolies, karosérie, zadného difúzora, nárazníkov
a podvozka modelu RC F. Najdôležitejšou úlohou V záujme odhalenia, ako vzduch obteká okolo
je vytvoriť veľmi stály prúd vzduchu smerom modelu RC F, sa vypúšťa hrubý a rýchlo sa
k vozidlu, aby sme mohli presne pochopiť, ako pohybujúci pásik dymu. Ďalej sa uvedie do
okolo neho obteká vzduch.“, hovorí Murayama- činnosti veterná turbína spúšťajúca vietor, ktorý

dokáže dosiahnuť rýchlosť hurikánu až do
250 km/h. Po celý čas tím technikov monitoruje
každý nepatrný aspekt správania, ťahania, reakcií,
nastavovania a jemného ladenia modelu RC F.
Šéfkonštruktér Yuuichi Tsurumoto opisuje nový
model RC F ako „vyladený do dokonalosti
v aerodynamickom tuneli“. Vďaka simulácii
podmienok pretekárskej dráhy v laboratóriu
mohla spoločnosť Lexus počítať s okamžitou
spätnou väzbou pri vývoji, a to bez opustenia
priestorov tunela. A čo viac, inovačné prototypové
diely, ako sú malé krídelká plniace funkciu
aerodynamickej stabilizácie a vyrobené na 3D
tlačiarni priamo v podniku, môžu byť rýchlo a
jednoducho zaradené do testovania.
„Každý diel aerodynamického balíka modelu
RC F je zostrojený s milimetrovou presnosťou.
Prechádzame každé možné rozloženie
vzduchovodov a dimenzovanie aerodynamických
dielov. Do úvahy je potrebné vziať všetky
podrobnosti a okolnosti, aby sa každé vozidlo
dokázalo vysporiadať s každým druhom ciest
alebo vplyvmi každého počasia. Nie je to ľahká
úloha, ale stojí to za to.“

RC F
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PREDNÁ ČASŤ
Maska chladiča v charakteristickom štýle značky Lexus dostala nový dizajn
s väčšou mriežkou, vďaka čomu zabezpečuje zdokonalené chladenie a lepší
aerodynamický výkon. Trojité usporiadanie typu „kačica“ na prednom spojleri
vytvára vír okolo nárazníka a smeruje vzduch mimo podbehov predných
kolies, vďaka čomu zlepšuje pocit svižnosti pri riadení. Vzduchovody bŕzd
na nárazníku a bočnom chladiči zvýrazňujú dizajn zrodený z víru pretekov.
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BOK
Otvor bočného prieduchu na blatníku bol zväčšený a vnútri podbehov
predných kolies bol nainštalovaný vzduchovod. Spolu s novinkou vo vozidlách
Lexus – odvzdušňovacím vzduchovodom – smerujú vzduch mimo podbehov
predných kolies a priestoru motora, čím prispievajú k ostrejšiemu pocitu z
riadenia. Na zvýšenie stability vozidla boli na podbehy pridané prieduchy,
pričom ich úchvatný tvar smeruje prúd vzduchu popri zadných kolesách.

DIZAN

PODVOZOK
Starostlivo umiestnený hliníkový pásik na nárazníkoch a podvozku vybíja
statickú elektrinu, čím pomáha potláčať oddeľovanie vzduchu od povrchu
karosérie vozidla.

ZADNÁ ČASŤ
Optimalizovaný zadný nárazník a difúzor zaostrujú rohy a sú doplnené
o vzduchovody pre zabezpečenie pohotovejšej ovládateľnosti. Vertikálne
prieduchy na vydutej oblasti difúzora prispievajú k lepšiemu výkonu.

RC F
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Pristáli. Na frankfurtskom medzinárodnom letisku čakáme na dvoch
japonských cestujúcich na služobnej ceste a zmocňuje sa nás vzrušenie. O
desať minút neskôr sa zjavia na „príletoch“ aj s batožinou. eden má na sebe
tmavý oblek, druhý je oblečený o niečo ležérnejšie v keprových nohaviciach
a polokošeli. To je Yasuo Hirata, jeden z našich elitných majstrovských
jazdcov „Takumi“. Keď sa ukloní na privítanie, na tvári mu pohráva veselý
úsmev. Obom mužom z Lexusu ukážeme cestu k limuzíne LS 500h so
šoférom a nasledujeme ich v tesnom závese.

Obrátime sa k monitoru, ktorý sleduje polohu vozidla na 21-kilometrovej
Severnej slučke. Honba za vzrušením odštartovala. Vývoj modelu RC F
prebiehal dlhšie než tri roky. Hlavný inžinier uuichi Tsurumoto spolu so
svojím tímom tvrdo pracovali na tom, aby vozidlo bolo ľahšie a ponúkalo
lepšiu odozvu. Použili na to spojenie pokročilých kompozitných materiálov
z uhlíkových vlákien, poznatkov získaných v aerodynamickom tuneli a
konštruktérskych zručností.

Ich úsilie sa vyplatilo. Po každom piatom kole sa pán Hirata vráti do boxov a
posádka sa vyrojí okolo vozidla, aby vykonali drobné úpravy na prednom a
zadnom spojleri. Pán Tsurumoto vystrieda majstrovského jazdca „Takumi“ za
volantom, ten však berie väčšinu jazdenia na seba. Po vyše dvoch hodinách
jazdy – pri rýchlostiach viac než 250 km/h – vozidlo opäť zabočí do boxov
a motor stíchne. Tím otestoval tri rôzne aerodynamické konfigurácie, dve
súpravy pneumatík a nový systém variabilného adaptívneho odpruženia
Pri príchode nás víta slabé slnko a opustené tribúny. V to ráno je kultový (AVS) s vnútorným lineárnym elektromagnetom Sachs. Konštruktéri odtlačia
Nürburgring podivne pokojný. V obrovskej prázdnote sa ozývajú tlmené model RC F Track Edition do dielne a začnú sťahovať údaje o jazde.
hlasy a mechanické zvuky. S rachotom sa k životu prebudí motor a takmer
okamžite zasa stíchne. Stánky na pivo a párky sú zadebnené. Nachádzame Pán Hirata sa vráti, osprchovaný a s úsmevom na tvári. Žartuje o tom, že by
sa pri ceste do boxov, keď sa objaví pán Hirata spolu s kolegom, obaja si prial, aby každé testovanie bolo takéto. Objavia sa misky plné rezancov
vystrojení v nehorľavých pretekárskych overaloch Lexus. Pán Hirata tu „ramen“, z ktorých sa ešte parí, no každý čaká, až kým sám majster nezačne
pôsobí ako doma, a to celkom oprávnene. Nad šálkou kávy sa dozvedáme, rozdávať jedlo. Sedíme. Vo vzduchu visí nepoložená otázka. „ e to naozaj
že tu odjazdil 24-hodinové preteky v rokoch 2007 a 2013, v tom druhom skvelé auto,“ povie pán Hirata natešene. „Nový systém AVS je úžasný na
prípade za volantom superauta Lexus LFA. Čo je však z hľadiska nového zvlnených rovinkách a v naklonených zákrutách okruhu,“ dodá a pritom
modelu RC F dôležitejšie, päťkrát sa tohto najdrsnejšieho motoristického kývne hlavou hlavnému inžinierovi, ktorý doslova žiari od eufórie a úľavy.
podujatia na svete zúčastnil v úlohe hlavného mechanika tímu Lexus.
Po technických záležitostiach sa hovor zvrtne na všeobecné rozprávanie
V dielni stojí nové športové kupé RC F „Track Edition“ vybavené o autách a motošporte, potom o nemeckom jedle a miestnych zvykoch.
balíkom aerodynamických prvkov inšpirovaných motoristickým športom Atmosféra je uvoľnená, ľudská, zábavná. Čoskoro je po obede a práca čaká:
a pneumatikami Michelin vyrobenými na mieru. Opojná vôňa zohriateho dlhý zoznam vylepšení od hlavného inžiniera, pána Tsurumota. Akosi však
motorového oleja a vysokooktánového paliva nenechá nikoho z nás chladným na máločom z toho záleží, pretože cítime, že sme sa práve stali svedkami
a túžime si zajazdiť. Dnes je však našou úlohou pozorovať. Pokým pán zrodu ďalšieho skvelého Lexusu.
Tsurumoto dôkladne študuje obrazovky plné údajov, pán Hirata si natiahne
rukavice a nasadí helmu. Konštruktéri odtlačia vozidlo na trať a pokým
sa jazdec pripútava, behajú od jedného kolesa k druhému. Motor V8 s
výkonom 464 koní (DIN) sa rozburáca a model RC F odhrmí za pomoci
nového systému ovládania rozjazdu.
Namiesto toho, aby sme sa predierali kolónami do centra Frankfurtu,
zamierime na západ smerom k zelenému pohoriu Eifel a legendárnemu
okruhu Nürburgring. Pán Hirata a hlavný inžinier uuichi Tsurumoto – tak sa
volá pán v obleku – tu majú misiu. Chcú sa postarať o to, aby z budúceho
športového kupé Lexus RC F vyťažili vskutku vzrušujúci výkon.
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TECHNOLÓGIE MOTORISTICKÉHO ŠPORTU
Verzia Track Edition je stvorená pre vzrušujúci výkon na pretekárskej dráhe, a preto je o 55 kg
ľahšia ako štandardný model RC F. e vybavená ľahkými titánovými tlmičmi, karbón-keramickými
kotúčovými brzdami, časťami karosérie z materiálu CFRP (uhlíkovým vláknom zosilnené plasty) a
kované zliatinové disky – všetky tieto prvky prispeli k uvedenému zníženiu hmotnosti. V interiéri
vozidla bola odstránená zadná stredová lakťová opierka, zatiaľ čo dizajn semi-anilínovej kože a
zadného sedadla bol optimalizovaný pre dosiahnutie ďalšieho zníženia hmotnosti.

ZADNÉ KRÍDLO Z
MATERIÁLU CFRP
Zadné krídlo modelu verzie
Track Edition čerpá inšpiráciu
z pretekárskeho vozidla RC F
GT3. Tento typ krídla sa montuje
nielen kvôli vytváraniu prítlaku,
ale tiež na zlepšenie laminárneho
(hladko vrstveného) prúdenia
vzduchu okolo vozidla, pričom
pomáha znižovať aerodynamický
odpor aj nežiaduci vztlak.
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KOVANÉ DISKY Z
ĽAHKE ZLIATINY BBS
Verzia Track Edition je
vybavená 19-palcovými
diskami z kovaného hliníka, v
ktorých sa snúbi vysoká úroveň
remeselného majstrovstva s
technológiou úspory hmotnosti.
Nielenže vytvárajú super
ostrý vzhľad radu F, ale sú aj
elegantne prispôsobené karbónkeramickým brzdovým strmeňom
s veľkým priemerom.

KARBÓN-KERAMICKÉ
KOTÚČOVÉ BRZDY
Prostredníctvom využitia
technológie, ktorá bola prvýkrát
vyvinutá pre superauto LFA,
verzia Track Edition profituje z
karbón-keramických kotúčových
bŕzd, ktoré sú celkovo o 22 kg
ľahšie ako tie, ktoré sú použité
v štandardnom modeli RC F.
Karbón-keramický materiál je
naimpregnovaný silikónom, aby
sa vykompenzovali základné
slabé stránky materiálu, ako je
nízka účinnosť za chladného
a vlhkého počasia a kratšia
životnosť. Brzdové strmene
sú nalakované exkluzívnou
červenou farbou.

VÝKON

RC F
TRACK EDITION

TITÁNOVÝ VÝFUK
Nový model RC F Track
Edition sa pýši ľahkými
titánovými tlmičmi a
koncovkami výfuku. Zníženie
zotrvačnosti komponentov,
ktoré sa nachádzajú ďalej
od stredu vozidla, významne
prispieva k vynikajúcej
ovládateľnosti vozidla.
Deflektory sú nalakované
namodro, aby sa odlíšili od
štandardných koncoviek
výfuku. Vlastnosti zvuku výfuku
boli vyladené tak, aby sa menili
vo vzťahu k otáčkam motora.

PODBEHY Z
MATERIÁLU CFRP
Verzia Track Edition a
modely RC F vybavené
aerodynamickým balíkom
prvkov z CFRP obsahujú
spodné podbehy z materiálu
CFRP, ktoré zlepšujú
aerodynamiku a jazdné
vlastnosti.

NEODPRUŽENÁ
HMOTNOSŤ
Znížením neodpruženej
hmotnosti o 30 kg v
prednej časti modelu Track
Edition sa podstatne zlepšila
ovládateľnosť pri vysokých
rýchlostiach. Vedľajším
prínosom zníženia hmotnosti
veľkých rotujúcich častí, ako
sú kotúčové brzdy a hnacie
hriadele, je tiež celkové
zlepšenie akcelerácie a
brzdenia vozidla, a to
vďaka zmenšeniu efektu
zotrvačnosti, čo sa týka
týchto dielov.

PREDNÝ SPOLER
Z MATERIÁLU CFRP
Technici spoločnosti Lexus
si za svoj cieľ vývoja stanovili
zlepšenie predného prítlaku
pri vysokých rýchlostiach, a
to optimalizáciou vyváženosti
vztlaku medzi prednou a
zadnou časťou. Model RC F
Track Edition prichádza s
predným spojlerom s
vysunutým spodným
okrajom a spojlerom pod
predným nárazníkom, ktoré
zabezpečujú nižší tlak
vzduchu pod vozidlom, čo
prispieva k lepšej priľnavosti
predných pneumatík na
vozovku.

UHLÍKOVÝM
VLÁKNOM
ZOSILNENÉ PLASTY
(CFRP)
Vo verzii Track Edition je z
materiálu CFRP vyrobená
kapota, strecha, predný
spojler, pevné zadné krídlo,
spodný podbeh a difúzor.
Mnohé z týchto dielov
boli vyrobené tými istými
majstrami remeselného
umenia, ktorí vyrobili
komponenty z uhlíkových
vlákien pre superauto LFA.
Z bezpečnostných dôvodov
a kvôli lepšej tuhosti je
kapota z materiálu CFRP
na niektorých miestach
zosilnená, no napriek tomu
znižuje hmotnosť o 2,9 kg,
zatiaľ čo super tuhá strecha
z materiálu CFRP je približne
o 6,1 kg ľahšia ako jej oceľový
ekvivalent.

RC F
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MAJSTRI
KOVANIA
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Každé ráno chodí Masato Sawada, výrobný riaditeľ spoločnosti BBS apan Co. Ltd., po výrobných
priestoroch, aby zaistil, že všetko prebieha hladko a vyrábajú sa len tie najlepšie kolesá. Závod
Takaoka je preslávený svojou kvalitou, a práve preto bol vybraný na kovanie kolies pre superauto
Lexus LFA a teraz pre nové športové kupé RC F.
„Mojou hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby všetky rôzne kúsky skladačky výroby kolies do seba presne
zapadali a bezchybne navzájom fungovali. To zahŕňa stroje – a čo je najdôležitejšie – aj samotných
remeselníkov.“, vysvetľuje Sawada-san.
Väčšina luxusných vozidiel je vybavená hliníkovými kolesami, ktoré sa vyrábajú jedným z dvoch
postupov: odlievaním alebo kovaním. Kolesá z liateho hliníka, ktoré tvoria väčšinu kolies, sa vyrábajú
tavením kovu do kvapalnej formy a jeho následným nalievaním do formy, kde sa nechajú vychladnúť.
Sawada-san sa so svojím tímom špecializuje na kované kolesá, ktoré sú pevnejšie a značne ľahšie
ako ich odlievané ekvivalenty.

ROZŽERAVENÉ, KOVANÉ, KOVOTLAČENÉ,
NAŤAHOVANÉ, CHLADENÉ
Ako sa teda vyrába koleso pre model RC F? Najprv
sa okrúhly kus hliníkového predvalka nahreje na
približne 480 stupňov Celzia a následne sa preloží
do hydraulického lisu vyvíjajúceho tlak na úrovni
hmotnosti trojposchodovej kancelárskej budovy.
Podobným spôsobom ako kováčske kladivo
aplikuje lis približne 9 000 metrických ton sily
na predvalok, pričom hliník lisuje do formy. Tento
spôsob spracovania sa opakuje dvakrát, až kým
koleso nenadobudne svoj tvar. Následne sa napoly
dokončené koleso pomocou dopravného pása
presúva do ďalšej časti závodu, kde podstúpi
proces „kovotlače“. Práve tu sa formuje do tvaru
vonkajší ráf hliníkového valca.
„Milujem autá“, hovorí Masato Sawada a pokračuje:
„preto sa chcem uistiť, že je každé koleso dokonalé
a že všetci naši zákazníci, ako aj zamestnanci
sú šťastní.“
Po asi štyroch až šiestich minútach na kovotlačnom
stroji, keď valcovitý predvalok – teraz už o niečo
viac pripomínajúci koleso – podstúpi proces
rozžeravenia a chladenia, ktorý umožní lepšiu
väzbu molekúl kovu, nasleduje proces čistenia/
deoxidácie. Nastáva konečná kontrola mimoriadne
pozorným ľudským okom. V tomto štádiu kolesá
podstupujú proces zvaný „otryskávanie“, ktorý
na kove vytvorí tlakom ošetrenú vrstvu zbavenú
nežiaducich zvyškov. Ošetrenie sa vykonáva
tlakovým nástrekom povrchu kovovým pieskom.

Kazuhiro Oshima kontroluje kvalitu každého kolesa
pre vozidlá Lexus: „Kontrola každého kolesa mi
trvá 15 minút, avšak úplnému nováčikovi môže
táto práca trvať až hodinu. A takýto svedomitý
prístup si vyžaduje celý proces.“
Výrobný proces kolies modelu RC F si samozrejme
vyžaduje ešte ďalšie kroky. Generálny riaditeľ
oddelenia predaja výrobcu originálneho vybavenia
Akihisa Miyoshi vysvetľuje, že „po nanesení laku
sa kolesá podrobia buď čiastočnému lešteniu,
alebo procesu vyrezávania diamantom.“ Hovorí,
že „proces čiastočného leštenia sa vykonáva u
subdodávateľa, ktorý naleští časť lúča tak, aby
sa vytvoril tvar podobný samurajskému meču a
dohotovil kovový vzhľad. Ide o drahý proces, ktorý
je vyhradený pre naše najlepšie kolesá. Proces
vyrezávania diamantom, ktorý sa vykonáva v
našom závode Oyabe vzdialenom približne 10 km,
pozostáva z brúsenia lúčov a ráfikov špeciálnym
rezným nástrojom s diamantovými čepeľami na
vytvorenie hladkého, čistého kovového povrchu
s ostrými okrajmi.“
Ako sa ďalší deň pána Sawadu-sana chýli ku
koncu, víta zamestnancov, ktorí prichádzajú na
večernú smenu. Závod Takaoka je v prevádzke
24 hodín denne od pondelka do piatka a pracuje
sa v ňom na tri oddelené smeny. eho tím vyrába
600 kolies denne alebo zhruba 144 000 za rok.
Sawada-san hovorí, že ide o veľmi náročnú prácu
zameranú na detaily a presnosť, avšak veterán
závodu Tanaoka by to inak ani nechcel. A to už
v závode pracuje úctyhodných 26 rokov.
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VYROBENÝ
PRE RADOSŤ
Z JAZDY
Nový model RC F sa pýši najvýkonnejším motorom V8, aký kedy spoločnosť
Lexus vyrobila. Tento 5,0-litrový agregát s atmosférickým nasávaním prešiel
„skúškou ohňom“ na zničujúcich 24-hodinových pretekoch na Nürburgringu
a pretekoch do vrchu Pikes Peak v Colorade, pričom znova stanovuje
definíciu hrubej sily. Generuje výkon 464 k (podľa normy DIN) a krútiaci
moment 520 Nm, vytvára úchvatnú zvukovú kulisu od hlbokého zvuku v
nízkych otáčkach, až po vysoký prenikavý zvuk v hornom spektre otáčok.
Hlava valcov a ďalšie pohyblivé časti boli skonštruované spoločnosťou
Yamaha Motorsport (ktorá dodávala motory V10 do modelov LFA), zatiaľ
čo montáž a ladenie prebehli vo výrobnom závode spoločnosti Lexus v
meste Tahara.

PRECÍZNE SKONŠTRUOVANIE
Všetky diely motora sú pred montážou dôkladne vyčistené a skontrolované,
pričom citlivé elektronické komponenty sú uložené oddelene v bezprašnej
atmosfére. Na elimináciu hluku, ktorý by mohol vyrušovať remeselných
majstrov spoločnosti Lexus pri venovaní plnej pozornosti vášmu motoru, je
priestor montáže motorov V8 v závode Tahara úplne zvukotesný.
HLINÍKOVÝ BLOK MOTORA
V záujme minimalizácie celkovej hmotnosti motora je blok valcov motora
V8 tlakovo odlievaný z ľahkej, no nesmierne pevnej hliníkovej zliatiny. Hlava
valcov je vyrobená z ľahkej zliatiny, vďaka čomu ešte viac znižuje hmotnosť
a znižuje ťažisko motora.
POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA
Keďže bubliny v dutine odliatku hliníkového motora umožňujú deformáciu
kovu pri vysokých teplotách, pri ktorých dochádza na pretekárskej dráhe,
blok a hlava valcov sú skontrolované z hľadiska metalurgickej jednoliatosti
pomocou röntgenového kontrolného zariadenia a počítačovej tomografie,
ktoré sú podobné tým, aké sa používajú v nemocniciach. Tieto informácie
pomáhajú pri každom motore zabezpečiť, že sa deformácia vyskytne v
rámci presných parametrov, čo znamená, že získate bezproblémový motor
s dlhšou životnosťou.
VNÚTORNÉ VYLEŠTENIE
Túžba po dosiahnutí jemnejšieho stupňa vnútorného vyleštenia motora V8
modelu RC F viedla technikov spoločnosti Lexus k vymysleniu viacerých
nových techník. Na presné vyleštenie vyvinuli robotov s dvoma rukami a
naučili ich napodobniť odborné zručnosti majstra remeselného umenia Takumi
v spoločnosti Lexus. Okrem toho na leštené oblasti vnútri hliníkového bloku,
na ktoré robot nedokáže dosiahnuť, vytvorili brúsnu pastu, ktorá využíva
roztok obsahujúci ultrajemné čiastočky hliníka.
STETOSKOP/30 KM TEST NA OKRUHU
Na zabezpečenie toho, že sa k zákazníkom dostanú iba dokonale kvalitné
motory V8, všetky prejdú preskúšaním na pretekárskej dráhe, kde remeselný
majster „Takumi“ používa stetoskop na kontrolu každého agregátu a zisťuje
aj najjemnejšie abnormality, čo sa týka otáčok a zvuku. Každý model RC F
navyše absolvuje náročnú záverečnú 30 km skúšobnú jazdu pri rýchlosti až
200 km/h, počas ktorej skúsení jazdci sluchom zisťujú aj najmenšie náznaky
vibrácií alebo tvrdosti chodu motora a následne vykonajú potrebné nastavenia.
RC F
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STREDOBOD
POZORNOSTI
Pristúpte k modelu RC F s kľúčikom vo vrecku a kľučky oboch dverí sa na
pozdrav rozsvietia. Hneď ako ich uchopíte, dvere sa odomknú. Kľučky sú
nádherne navrhnuté, pričom nemajú kľúčovú dierku, aby sa nenarušil ich
čistý dizajn. Po usadení v modeli RC F sa uvoľnite a pri rýchlych prejazdoch
zákrut si vychutnajte pocit istoty v krásne spracovaných športových sedadlách
s integrovanou opierkou hlavy. Čerpajú inšpiráciu z inovačného športového
oblečenia, nakoľko sú vyrobené pomocou techniky integrovaného penenia,
aby sa dosiahlo dokonalé prispôsobenie tvaru tela a jeho mimoriadna
podpora počas jazdy. Impozantný interiér dopĺňajú materiály jemné na
dotyk, presné analógové hodinky a ambientné LED osvetlenie.
Keď stúpne ručička teplomera, spolu s pasažiermi zaiste oceníte výkonnú,
avšak hospodárnu klimatizáciu, ktorá umožňuje nastavenie pomocou
elektrostatických ovládacích prvkov na stredovej konzole. Model RC F je
tiež perfektným miestom na vychutnanie si prémiového audiosystému Mark
Levinson® so 17 reproduktormi. eho jedinečný zvuk vo formáte digitálneho
domáceho kina 7.1 vylepšuje technológia Clari-Fi™, ktorá obnovuje zvuk
stratený digitálnou kompresiou MP3.
Nech už s modelom RC F pôjdete kamkoľvek, jednoducho nájdete správny
smer. eho inovačná dotyková plocha umožňuje cestujúcim na predných
sedadlách intuitívne ovládanie pomocou 10,3-palcového multimediálneho
displeja. Tento displej tiež pracuje ako monitor parkovacieho asistenta na
bezproblémové cúvanie. Navigácia Lexus Premium ponúka ostrú 3D grafiku
a dokonca dokáže vygenerovať kód QR pre váš smartfón, aby ste mohli do
svojho cieľa dôjsť pešo, ak je cieľ na mieste neprístupnom pre automobily.
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VYNOVENÁ
PRÍSTROJOVÁ
DOSKA
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Meracie prístroje jazdných parametrov modelu RC F
sú vyvinuté na pretekársku dráhu a reprezentujú ďalší
stupeň vývoja skvelej prístrojovej dosky superauta
LFA. Zobrazené informácie obsahujú veľký otáčkomer,
digitálne a analógové zobrazenie rýchlosti, monitor
diferenciálu s funkciou smerovania krútiaceho momentu,
merač preťaženia a dokonca aj stopky.
Stredový prístrojový panel modelu RC F je úchvatný
kúsok precízneho dizajnu, ktorý choreograficky zladil
analógové komponenty „starej školy“ s technologicky
vyspelými digitálnymi prvkami. Pozostáva z veľkého
displeja z tekutých kryštálov využívajúcich technológiu
tranzistorov na tenkej podložke (TFT-LCD), ktorý je
orámovaný okrúhlym prvkom upevneným na obrazovke.
Motoricky poháňaný prstenec slúži ako vonkajší lem
ukazovateľa a presunie sa nabok, ak vodič použije spínač
na volante na vyvolanie informácií, ako sú hudobné
zoznamy skladieb a počet prejazdených kilometrov.
„Inštalácia digitálneho otáčkomera dáva logický zmysel
pri vysokovýkonných modeloch, ako sú LFA a RC F,
pretože digitálna ručička elektronického meradla dokáže
zobraziť schopnosť motora zvýšiť otáčky z voľnobehu
až do úrovne 7 000 ot./min v červenej zóne oveľa
presnejšie než jeho analógový ekvivalent.“, vysvetľuje
Naoki Kobayashi, zástupca šéfkonštruktéra v spoločnosti
Lexus. „Až doteraz nikto nevyskúšal skombinovať digitálny
otáčkomer s analógovými fyzickými časťami na vytvorenie
prístrojovej dosky na takejto špičkovej technickej úrovni.
Vďaka dokonalému riešeniu prevedenia sa dá odpustiť
úplne digitálna forma otáčkomera.“
Nie je žiadnym tajomstvom, že technici spoločnosti
Lexus si dali veľmi záležať na jemnom vyladení systému
fungovania otáčkomera, a ich dôraz na detail je naozaj
dôsledný. Povrch rámčeka zvýrazňuje jeho metalickú
textúru, zatiaľ čo jeho vnútorná stena je vyleštená do
zrkadlového vzhľadu, aby odrážala grafiku otáčkomera.
Ide o nové dizajnové spracovanie, ktoré dvojrozmernému
digitálnemu meraču dodáva vnútri rámčeka takmer
trojrozmerný vzhľad. Rámček by v praxi mohol podliehať
účinkom preťaženia, keď vozidlo prejde úzku zákrutu
vysokou rýchlosťou, avšak technici, ktorí to predvídali
už počiatočných štádiách vývoja, navrhli motorček
prstenca tak, aby vytváral jemné magnetické pole okolo
rámčeka, ktoré zabraňuje jeho posúvaniu do strán počas
preťaženia.
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BEZPEČNÉ
VOZIDLO
Či už ste na pretekárskej dráhe alebo na služobnej ceste, je veľmi upokojujúce
jazdiť s pocitom, že šoférujete jedno z najbezpečnejších vozidiel, aké bolo
kedy skonštruované. Všetky modely RC F sú vybavené bezpečnostným
balíkom Lexus Safety System + zahŕňajúcim vyspelé technológie, ktoré
pomáhajú predchádzať trom najčastejším typom nehôd, medzi ktoré patria:
nárazy do zadnej časti iného vozidla, opustenia jazdného pruhu a zrážky
vozidla s chodcom.
Pri jazde na rušných diaľniciach alebo dochádzaní do práce a z práce
je hlavným nebezpečenstvom prechod do iného jazdného pruhu alebo
nepovšimnutie si spomalenia dopravy. Preto už pri začiatku manévru zmeny
jazdného pruhu model RC F okamžite monitoruje vozidlá jazdiace za vami
prostredníctvom asistenta pre sledovanie slepého uhla BSM. Prípadne
spomalí použitím aktívneho tempomatu DRCC (Dynamic Radar Cruise
Control), ak vozidlo vpredu zabrzdí.
Model RC F je tiež vybavený asistentom rozpoznávania dopravných značiek
RSA, ktorý získava informácie z dopravných značiek pri ceste. Ďalej obsahuje
funkciu automatického ovládania diaľkových svetiel, ktorá v noci rozpoznáva
vozidlá jazdiace vpredu, a systém výstrahy pred vybočením z jazdného
pruhu LDA, ktorý je užitočný najmä pri jazde v zákrutách a na diaľnici.
Počas jazdy cez uponáhľané centrá miest určite oceníte prednárazový
bezpečnostný systém PCS. Tento využíva mikrovlnný radar v kombinácii s
kamerou a odteraz dokáže rozpoznať aj chodcov nachádzajúcich sa pred
vozidlom. Ak zaznamená nebezpečenstvo, zobrazí upozornenie, aby ste mohli
prijať vhodné opatrenia a predísť nárazu. A ak napriek tomu nezareagujete,
model RC F zvýši tlak na brzdy, aby zabránil zrážke.
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VÝBER

V tejto brožúre vás pozývame na vzrušujúci zážitok vybrať si svoje nové
športové kupé Lexus RC F. Model RC F prezentuje najnovší dizajn zrodený
z víru pretekov, pričom sa pýši výraznou maskou chladiča v charakteristickom
štýle, ktorý dopĺňajú jedinečné LED svetlomety. Za volantom zažijete úžasný
výkon motora V8, nech už jazdíte na pretekárskej dráhe alebo mimo nej.

Nový model RC F je vybavený prelomovým bezpečnostným systémom Lexus
Safety System +. Tento balík systémov zahŕňa prednárazový bezpečnostný
systém PCS s detekciou chodcov, systém výstrahy pred vybočením z
jazdného pruhu LDA s funkciou Sway Warning pre udržovanie jazdy
v priamom smere, automatické ovládanie diaľkových svetiel pre lepšiu
viditeľnosť v noci, asistenta rozpoznávania dopravných značiek RSA, ktorý
Kokpit modelu RC F je orientovaný na vodiča, pričom je sofistikovanejší, dokáže rozpoznávať dopravné značky, a aktívny tempomat DRCC (Dynamic
ako kedykoľvek predtým. Veľký 10,3-palcový multimediálny displej ponúka Radar Cruise Control), ktorý upravuje rýchlosť vášho vozidla podľa rýchlosti
dokonalý prehľad a intuitívne ovládanie pomocou technológie Touch Pad. vpredu idúceho vozidla.
Dokonale vypracované kožené športové sedadlá dodávajú interiéru atmosféru
modernej elegancie a kultivovanosti.
Pre dosiahnutie absolútne vzrušujúceho výkonu si môžu vodiči objednať
verziu RC F Track Edition, ktorá je o 55 kg ľahšia v porovnaní so
štandardným modelom RC F. Verzia Track Edition je pripravená na život na
pretekárskej dráhe – obsahuje titánový výfukový systém, karbón-keramické
kotúčové brzdy a aerodynamický balíček inšpirovaný motoristickým športom.
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MODEL

RC F
Či už jazdíte po pretekárskej dráhe alebo na otvorenej ceste, športové kupé
RCF vám ponúka fantastický výkon motora V8 s maximálnu rýchlosťou
270 km/h. Nový vzhľad modelu RC F je teraz ostrejší a vzrušujúcejší než
kedykoľvek predtým, pričom čerpá inšpiráciu z pretekárskych vozidiel RC F
GT3. Vozidlo bolo vyvinuté v našom technickom stredisku blízko okruhu
Fuji Speedway a vyznačuje sa mimoriadne tuhým skeletom karosérie a
pretekársky nastaveným odpružením.

Nova, 19-palcové
Farba karosérie Biela
sivá Nebula,
19-palcovékované
kovanézliatinové
zliatinovédisky,
disky,
pod
kapotou
motor
V8 s motorom V8
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01. MOTOR V8
Tento ručne zostavený a stetoskopom vyladený
5,0-litrový zážihový motor V8 s atmosférickým
nasávaním dosahuje výkon 464 k (podľa
normy DIN) a krútiaci moment 520 Nm.
Ponúka vzrušujúcu jazdu sprevádzanú vyspelou
technológiou generovania zvuku – vytvára
úchvatnú zvukovú kulisu od hlbokého zvuku v
nízkych otáčkach, až po vysoký prenikavý zvuk
v hornom spektre otáčok.

02. 8-STUPŇOVÁ PREVODOVKA
Motor V8 poskytuje výkon prostredníctvom
8-stupňovej sekvenčnej prevodovky Sport Direct
Shift s možnosťou manuálneho radenia. Po výbere
manuálneho režimu môžete radiť pomocou páčok
sekvenčného radenia a vychutnávať si rýchly
športový výkon. Pri podraďovaní páčkami (za iba
0,2 s) zažijete úžasný zvuk škrtiacej klapky výfuku
medzi prevodovými stupňami.

03. DIFERENCIÁL S FUNKCIOU
SMEROVANIA KRÚTIACEHO
MOMENTU
Diferenciál s funkciou smerovania krútiaceho
momentu je navrhnutý pre ešte lepší zážitok
z jazdy. Model RC F ponúka tri prevádzkové
režimy tohto systému: STANDARD – pre
vyváženosť svižného výkonu a stability pri
vysokých rýchlostiach, SLALOM – pre zvýraznenie
pohotových reakcií na riadiace vstupy a TRACK –
pre konzistentné a stabilné správanie sa vozidla
v zákrutách počas jazdy na okruhu.

RC F
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STUPNE VÝBAVY

LUXURY
Ako by ste od značky Lexus očakávali, už vo výbave Luxury nového modelu
RC F nájdete úžasné prvky výbavy na vysokej úrovni.

19" kované disky z ľahkej zliatiny, dizajn so 7 dvojitými lúčmi, pneumatiky
rozmeru 255/35 R19 (vpredu) a 275/35 R19 (vzadu)
Brzdové kotúče Brembo s vnútornou ventiláciou
Trojité LED svetlomety

Čalúnenie zo semi-anilínovej kože
Prémiový audiosystém Mark Levinson® so 17 reproduktorm
Multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3”
Navigácia Lexus Premium Navigation

LUXURY CARBON
Na zníženie hmotnosti využíva výbava Luxury Carbon ľahký, no zároveň
enormne pevný materiál z uhlíkových vlákien na prednom spojleri, streche,
spodnom podbehu, kapote, zadnom nárazníku a výsuvnom krídle.

19" kované disky z ľahkej zliatiny, 10-lúčový leštený dizajn, pneumatiky
rozmeru 255/35 R19 (vpredu) a 275/35 R19 (vzadu)
Predný a zadný spojler z uhlíkových vlákien
Kapota a strecha z uhlíkových vlákien
Trojité LED svetlomety

Čalúnenie zo semi-anilínovej kože
Prémiový audiosystém Mark Levinson® so 17 reproduktormi
Multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3"
Navigácia Lexus Premium Navigation

TRACK EDITION
Pre dosiahnutie absolútne vzrušujúceho výkonu je model RC F vo verzii
Track Edition vybavený karbón-keramickými kotúčovými brzdami, titánovými
komponentmi výfuku a exkluzívnym balíkom prvkov z uhlíkových vlákien.

19" ľahké kované disky z ľahkej zliatiny, 10-lúčový dizajn, pneumatiky
rozmeru 255/35 R19 (vpredu) a 275/35 R19 (vzadu)
Predný spojler a zadné krídlo z uhlíkových vlákien
Kapota a strecha z uhlíkových vlákien
Karbón-keramické brzdové kotúče Brembo
Trojité LED svetlomety

Čalúnenie Alcantara® v žiarivej červenej farbe
Prémiový audiosystém Mark Levinson® so 17 reproduktormi
Multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3"
Navigácia Lexus Premium Navigation
Ľahké komponenty

RC F
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PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR

01. 19” KOVANÉ ZLIATINOVÉ DISKY
Tieto ultra ľahké zliatinové disky sú inšpirované diskami pretekárskych vozidiel
RC F GT3 a kované v spoločnosti BBS v aponsku. Majú športovú matnú
úpravu a sú prispôsobené veľkým uhlíkovo-keramickým kotúčovým brzdám.
02. 19" KOVANÉ ZLIATINOVÉ DISKY
V týchto ručne leštených diskoch s lúčmi s motívom „L“ spoločnosti Lexus
sa snúbi majstrovstvo Takumi s vyspelou technológiou zníženia hmotnosti.
03. 19" KOVANÉ ZLIATINOVÉ DISKY
Tieto disky sa vyznačujú výrazným motívom „L“ spoločnosti Lexus a tmavou
metalickou úpravou. Pevnosť a ľahkosť ich štruktúry je dosiahnutá kovaním.
04. TROITÉ LED SVETLOMETY V TVARE L / LED SVETLÁ PRE
DENNÚ PREVÁDZKU
Trojité LED svetlomety v tvare L pripomínajú svojim vzhľadom drahokam a
rovnaký zdroj svetla používajú pre diaľkové i tlmené svetlá. Pôsobivú auru
modelu RC F umocňujú svetlá pre dennú prevádzku zostavené kompletne
z LED diód v tvare písmena L.

01

05. ZADNÉ LED SVETLÁ
Zadné svetlá kombinujú elegantné LED diódy usporiadané do tvaru písmena
L, ktorý je pre značku Lexus charakteristický. Technológia hrubostenného
lisovania pôsobí pozoruhodne odvážnym dojmom.
06. DIZAN ZADNE ČASTI
Zadný nárazník a difúzor boli optimalizované zaostrením rohov, pričom
obsahujú vzduchovody a prieduchy na zlepšenie ovládateľnosti. Spodnú
časť zdobia po okrajoch zdvojené koncovky výfuku.
02

04

06
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PRVKY VÝBAVY | INTERÉR

01. ANALÓGOVÉ HODINY
Tieto výrazné analógové hodiny boli vyvinuté špeciálne pre vlajkové kupé
LC a vyznačujú sa trojrozmerným rámom a svietiacimi ručičkami.
02. ŠPORTOVÝ VOLANT
Volant modelu RC F charakterizuje oválny priečny profil a hrubé rukoväte
úchopu, ktoré ponúkajú lepšiu ovládateľnosť pri dynamickej jazde.
Umiestnenie, tvar a funkčnosť páčok sekvenčného radenia na volante prešli
rovnako optimalizáciou, aby poskytovali rýchle a presné radenie.
03. KOKPIT ORIENTOVANÝ NA VODIČA
Na vodiča orientovaná prístrojová doska nového modelu RC F vám umožní
dokonalé pohodlie a koncentráciu na dianie na ceste. Okrem nádherne
spracovaného volantu zahŕňa výbava interiéru luxusné predné sedadlá s
8-smerovým elektrickým nastavovaním polohy.

01

02

04. KOŽENÉ ŠPORTOVÉ SEDADLÁ
Kožené sedadlá s integrovanou opierkou hlavy sú vyrobené technikou
integrovaného penenia, aby sa dosiahlo neuveriteľne dokonalé prispôsobenie
tvaru tela a jeho mimoriadna podpora počas jazdy. Táto technológia
inšpirovaná motoristickým športom umožňuje vyššiu úroveň komfortu a
priečneho vedenia než je tomu u konvenčného čalúnenia.
05. VYHRIEVANÉ / ODVETRÁVANÉ SEDADLÁ
Vodič a spolujazdec vpredu si môžu zapnúť vyhrievanie alebo odvetrávanie
svojich kožou čalúnených sedadiel. Obe funkcie umocňujú dojem luxusu,
najmä za extrémneho počasia.

03

04
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TECHNOLÓGIE | AUDIOSYSTÉM, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

01. STREDOVÉ PRÍSTROE
Stredový merač modelu RC F reprezentuje ďalší stupeň vývoja prepínateľného
číselníka modelu LFA. Informácie ponúka veľký otáčkomer, ktorý sa mení
na základe jazdného režimu. Nachádza sa tam aj digitálne a analógové
zobrazenie rýchlosti, monitor diferenciálu s funkciou smerovania krútiaceho
momentu, merač preťaženia, ukazovatele teploty oleja a vody, informácie
o spotrebe paliva a dokonca aj stopky.
02. PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON®
Audiosystém Mark Levinson® so 17 reproduktormi a výkonom 835 W je
prispôsobený akustickým vlastnostiam interiéru modelu RC F. eho jedinečný
zvuk vo formáte digitálneho domáceho kina 7.1 vylepšuje technológia ClariFi™, ktorá obnovuje zvuk stratený digitálnou kompresiou MP3.

01

03. TOUCH PAD
Touchpad s rozhraním Remote Touch umožňuje cestujúcim na predných
sedadlách intuitívne ovládať centrálny displej. Ergonomicky navrhnutý systém
sa používa rovnako ľahko ako smartfón alebo notebook.
04. 10,3” DISPLE
Lexus Premium Navigation je vybavený 10,3” displejom, ktorý je ovládaný
dotykovou plochou. Pomocou displeja viete upraviť audiosystém alebo
klimatizáciu. Kompatibliné smartfóny môžu byť cez funkciu “MirrorLink”
prepojené a umožnia vám zobraziť alebo ovládať niektoré funkcie telefónu.
02

03

05. MONITOR PARKOVACIEHO ASISTENTA
Zaraďte spätný chod a na multimediálnom displeji Lexus môžete pozorovať
situáciu za vozidlom. Parkovanie uľahčia pomocné línie na displeji.
06. DIGITÁLNA KONEKTIVITA
Viacero digitálnych aplikácií možno synchronizovať s displejom Lexus Media.
Napríklad si môžete jednoducho stiahnuť kompletný adresár zo svojho
smartfónu a následne ním prechádzať. Rôzne zobrazenia vám umožňujú
prehliadať a obsluhovať iPhone alebo iné multimediálne zariadenia.
07. NAVIGÁCIA LEXUS PREMIUM
10,3-palcový displej s ostrou 3D grafikou a mnohými možnosťami
zobrazovania máp sa ovláda prostredníctvom touchpadu alebo hlasových
povelov. Systém vám dokonca vygeneruje kód QR pre váš smartfón, aby
ste mohli do svojho cieľa dôjsť pešo, ak je cieľ na mieste neprístupnom
pre automobily.

04

08. SLUŽBY LEXUS CONNECTED SERVICES
Model RC F ponúka služby, ako je internetové vyhľadávanie Online Search,
Google Street View®, Panoramio® alebo Connected Traffic. Veľmi praktická
je možnosť nahrať trasu z notebooku alebo tabletu do navigačného systému
modelu RC F.
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TECHNOLÓGIE | DYNAMIKA AZDY

01. TUHÁ KAROSÉRIA / ZNÍŽENIE HMOTNOSTI
Základom výnimočnej ovládateľnosti modelu RC F je jeho vysoká tuhosť
karosérie. Tuhosť zvyšujú tiež početné špeciálne výrobné metódy, vrátane
lepenia, skrutkovitého laserového zvárania a viacbodového zvárania.
Navyše, naši technici pracovali na znížení hmotnosti tak, aby sa zachovala
vycibrenosť a pevnosť modelu RC F. Napríklad v zadnej časti použili duté
hnacie hriadele a vpredu odľahčili sanie a zmenšili kompresor klimatizácie.
02. POKROČILÁ AERODYNAMIKA
Model RC F sa vyznačuje vynikajúcou aerodynamikou, za čo vďačí detailom,
ako sú napríklad prieduchy na podbehoch na zvýšenie stability vozidla,
vertikálne prieduchy na difúzore, takmer plochá spodná časť vozidla, trojité
usporiadanie typu „kačica“ na prednom spojleri a aktívne zadné krídlo.

01

03. VOLIČ AZDNÝCH REŽIMOV
Prevádzkové vlastnosti vozidla možno doladiť pomocou voliča jazdných
režimov. Režim ECO znižuje emisie a spotrebu paliva, režim NORMAL
pre každodenné cestovanie poskytuje ideálnu rovnováhu medzi výkonom,
hospodárnosťou a jazdným komfortom – a režim CUSTOM vám umožní
prispôsobiť si RC F podľa svojej nálady. Pre ešte rýchlejšie reakcie pohonného
ústrojenstva jednoducho zapnete režim SPORT S alebo SPORT S+.
04. SYSTÉM VDIM
Systém integrovaného riadenia dynamiky vozidla VDIM (Vehicle Dynamics
Integrated Management) upravuje polohu škrtiacej klapky, nastavenie
riadenia a charakteristiku odpruženia pre ešte športovejšie výkony. Zároveň
posúva prípustný limit odstredivej sily, ktorého prekročenie vyvolá zásah
systému VDIM. Ak chcete v RC F zažiť extrémnu jazdu, môžete systém
VDIM kompletne vypnúť.
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03

04

05

06
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05. PREDNÁ NÁPRAVA
Rovnobežníková predná náprava s kovanými hliníkovými komponentmi je
ľahká a zaručuje pohotové reakcie vozidla. Inovatívna geometria zavesenia
umožňuje vynikajúcu jazdnú stabilitu a komfort odpruženia.
06. ZADNÁ NÁPRAVA
Viacprvková zadná náprava má na starosti smerovú stabilitu pri jazde
priamym smerom a pri prejazde zákrutou. Kombinácia vysokopevnostnej
ocele a odlievaných/kovaných hliníkových komponentov prispieva k nízkej
hmotnosti a zároveň zaručuje precíznu jazdu bez vibrácií. Pre lepší pocit z
jazdy v RC F, boli pridané tuhšie silentbloky na zadnej náprave a riadení.
07. ADAPTÍVNE ODPRUŽENIE
Adaptívne odpruženie inteligentne ovláda tlmiacu silu na všetky štyri
kolesá, vďaka čomu vozidlo ponúka ešte dynamickejšiu jazdu. Nielenže
zlepšuje jazdný komfort, ale tiež zvyšuje stabilitu pri ovládaní – obzvlášť pri
prechádzaní zákrut pri vyšších rýchlostiach.
08. KARBÓN-KERAMICKÉ BRZDY
Prostredníctvom využitia technológie, ktorá bola prvýkrát vyvinutá pre
superauto LFA, verzia Track Edition profituje z karbón-keramických
kotúčových bŕzd, ktoré sú celkovo o 22 kg ľahšie ako tie, ktoré sú použité
v štandardnom modeli RC F.
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TECHNOLÓGIA | SYSTÉM LEXUS SAFETY+

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+
Športové kupé RC F si môžu zákazníci objednať s naším prelomovým
bezpečnostným systémom Lexus Safety System +, ktorý v jednom obsiahlom
balíku kombinuje prednárazový bezpečnostný systém PCS, dynamický
adaptívny tempomat, systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu
LDA, asistenta rozpoznávania dopravných značiek RSA a automatické
ovládanie diaľkových svetiel.

01

02

02. PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM PCS /
FUNKCIA DETEKCIE CHODCOV
Mikrovlnný radar a palubný počítač vypočítavajú riziko čelnej kolízie. Ak
je riziko vysoké, systém upozorní vodiča zvukovou a vizuálnou výstrahou
a v brzdovej sústave sa zvýši tlak. Ak systém vyhodnotí, že sa zrážke nedá
vyhnúť, dôjde k automatickému brzdeniu a pritiahnutiu bezpečnostných
pásov na predných sedadlách. Súčasťou systému PCS je aj funkcia,
ktorá aktivuje automatické brzdenie v prípade rozpoznania objektu (ako
napr. chodec) pred vozidlom pri rýchlosti od približne 10 do 80 km/h,
aby tak zabránila zrážke.
03. SYSTÉM VÝSTRAHY PRED VYBOČENÍM Z AZDNÉHO
PRUHU LDA / AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
DIAĽKOVÝCH SVETIEL
Dopredu nasmerovaná kamera na vnútornom spätnom zrkadle umožní
systému výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu LDA, aby vás včas
varoval, keď začnete neúmyselne opúšťať jazdný pruh. Ak systém LDA navyše
rozpozná, že sa vychyľujete zo správneho smeru, použije riadiacu silu, aby
vozidlo udržal v jazdnom pruhu. Automatické ovládanie diaľkových svetiel
využíva počas noci kameru upevnenú za vnútorným spätným zrkadlom,
na základe ktorej automaticky prepína na tlmené svetlo, ak rozpozná
svetlá protiidúceho vozidla alebo vozidla pred vami. Znižuje sa tak riziko
náhodného oslnenia iných vodičov, ak by ste zabudli vypnúť diaľkové svetlá.
04. DYNAMICKÝ ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Dynamický adaptívny tempomat poskytuje uvoľnenejšiu jazdu tým, že udržiava
nastavený odstup medzi modelom RC F a vozidlom pre ním – a to dokonca
aj v prípade, ak vozidlo vpredu zmení svoju rýchlosť.
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05. SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) v modeli RC F rozpoznáva
dopravné značky pomocou kamery zabudovanej na čelnom skle a poskytuje
vodičovi informácie na multiinformačnom displeji. Systém RSA dokáže
rozpoznať značky, ktoré sú v súlade s Viedenským dohovorom vrátane
elektroluminiscenčných značiek a značiek s prerušovaným svetlom.
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Systém Lexus Safety System+ by sa za žiadnych okolností nemal považovať za náhradu vašich vodičských zručností
za volantom. Pred používaním systému si pozorne prečítajte pokyny a pamätajte si, že za bezpečnosť je vždy
zodpovedný vodič. Podrobnosti špecifikácií a vybavenie sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek.
Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Lexus.

TECHNOLÓGIE | PODPORA A BEZPEČNOSŤ VODIČA

01. OSEM AIRBAGOV
Bezpečnosť cestujúcich v modeli RC F zabezpečuje osem airbagov. Vodič
a spolujazdec na prednom sedadle sú chránení dvojfázovými čelnými
airbagmi, ako aj kolennými a postrannými airbagmi. V celej dĺžke kabíny
sa po obidvoch stranách rozvinú priebežné bočné hlavové airbagy. Všetky
bezpečnostné pásy sú vybavené aj predpínačmi.
02. SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO UHLA
Radarové zariadenia namontované v zadnom nárazníku registrujú vozidlá v
susediacich jazdných pruhoch, ktoré nie sú viditeľné vo vonkajších spätných
zrkadlách. Ak vodič signalizuje zmenu jazdného pruhu a do jeho slepého
uhla vojde iné vozidlo, systém sledovania slepého uhla okamžite zobrazí
výstražný signál v príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle.
03. SYSTÉM UPOZORNENIA NA KRIŽUÚCE VOZIDLÁ ZA
VOZIDLOM
Pri cúvaní, napríklad na parkovisku s hektickou prevádzkou, používa
systém RCTA radar systému sledovania slepého uhla k detekcii vozidiel
prichádzajúcich k modelu RC F z priestoru, kam má vodič zlý výhľad.
01
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DOPLNKY
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DOPLNKY

01. KRYT KĽÚČA
Elegantné puzdro pre váš inteligentný kľúč. e vyrobené z tmavosivej umelej
kože s dekoratívnym prešívaním. Na zadnej strane je razené logo Lexus.
02. TEXTILNÉ KOBERCE
Luxusné a zároveň ochranné čierne textilné koberce. Sú vyrobené zo
zvukovo izolačného materiálu Acuvelour a ich tvar je prispôsobený tvaru
podlahy. Rohož pre stranu vodiča má dvojité bezpečnostné úchyty, ktoré
bránia nežiaducemu pohybu.
03. GUMOVÉ ROHOŽE
Najlepšie riešenie pre interiér vášho vozidla. Chráni ho pred zablatenými
alebo mokrými topánkami, nečistotami, pieskom a prachom. Rohož pre stranu
vodiča má dvojité bezpečnostné úchyty, ktoré bránia nežiaducemu pohybu.

01

04. VERTIKÁLNA SIEŤ NA BATOŽINU
Užívajte si ešte praktickejší a úhľadne usporiadaný batožinový priestor. Sieť
sa pripevní k háčikom montovaným z výroby na bočnú stenu batožinového
priestoru a má dve vrecká pre uloženie menších predmetov, ktoré zároveň
zostávajú ľahko dostupné.
05. HORIZONTÁLNA SIEŤ NA BATOŽINU
Praktické riešenie problému rušivého pohybu batožín za jazdy. Sieť sa
pripevní k háčikom montovaným z výroby v batožinovom priestore a je
ideálna pre zaistenie tašky alebo aktovky.

02

03

06. PODSVIETENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Originálne prahové lišty Lexus zanechajú okamžite dojem nevšednej
elegancie, zároveň však majú aj veľmi praktickú funkciu, pretože chránia
lak na prahoch pred znečistením a poškriabaním.
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FARBY | EXTERIÉR

VÝVOJ NOVEJ FARBY LEXUS JE
KOMPLEXNÝ, ČASOVO NÁROČNÝ
PROCES

Dizajnéri Lexusu nikdy nepoužívajú farby, ktoré ponúka trh, radšej vyvíjajú
svoje vlastné, od nuly, procesom, ktorý môže trvať až dva roky. Paleta farieb
automobilky Lexus obsahuje asi 30 rôznych farieb vrátane metalických
povrchových úprav ako Titánová Sonic a Čierna Grafitová.
Pri vytváraní novej farby pre Lexus neexistujú žiadne skratky: Rozhodnutie
dizajnéra prichádza po prezretí stoviek vzoriek. „Pri vývoji novej farby vidím
toľko odtieňov, že sa mi občas po práci krížia oči,“ hovorí Megumi Suzuki,
jedna z našich najskúsenejších dizajnérok farieb. ej práca si vyžaduje
znalosť teórie tvorby farieb a pozorné oko.

Dokonca aj po rozhodnutí prijať novú farbu je stále veľa práce. V rôznych
fázach vývoja riadi Suzuki malú armádu odborníkov: Laboratórnych technikov,
ktorí miešajú farbu, modelárov, inžinierov a obsluhu montážnej linky v lakovni,
ktorá dáva každému vozidlu bezchybný, jednotný šat. Každých pár týždňov
produkuje Kansai Paint (dodávateľ farby pre Lexus) novú šaržu a dizajnéri
značky Lexus vzorky vždy dôkladne preverujú. Pritom ohýbajú testovacie
platne, aby napodobnili kontúry vozidla. Všetky sa skúmajú v interiéri aj
vonku, pod svetlometmi, pri slnečnom svetle, v tieni a zamračenom počasí,
a to v rôznych časoch dňa a počas rôznych mesiacov roka.

Výber konečnej farby nie je jednoduchý. Farba, ktorá oslňuje vo svetle
„Vždy keď sa s niekým stretnem, vojdem do obchodu alebo navštívim niekoho letného rána, môže byť v tieni alebo pod reflektormi showroomu zrazu mdlá.
doma, skúmam farby a materiály,“ hovorí. „V našej divízii je veľa ľudí ako ja.“ Dizajnéri musia bojovať aj so svojimi vlastnými rozmarmi a preferenciami.
„Zvláštna vlastnosť farby je to, že sa jej vnímanie môže meniť v závislosti
od ročného obdobia, podľa toho, ako sa v ten deň cítite, či pod vplyvom
trendov, ktoré vidíte,“ hovorí Suzuki.
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BIELA NOVA | 083

CHRÓMOVÁ
SONIC
TITÁNOVÁ SONIC
| 1�7| 1L1

ČERVENÁ
RADIANT
| 3T5 1 | 1K71
SIVÁ ORTUŤOVÁ
- MATNÁ

ČIERNA GRAFITOVÁ
GRAFITOVÁ || 223
223

MODRÁ
ZAFÍROVÁ
ČERVENÁ
RADIANT || 8X1
3T512

ŽLTÁ ŽIARIVÁ | 5C121

MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X12

1
12

Matná farba, exkluzívne pre stupeň výbavy Track Edition
Len pre stupne výbavy Luxury a Luxury Carbon

Poznámka: Kvôli odchýlkam
odchýlkam v tlači
tlači sa
sa skutočné
skutočné farby laku môžu líšiť
líšiť od
od zobrazených
zobrazených farieb.
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FARBY | INTERIÉR
ALCANTARA®1

Žiarivá červená
SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA2

Čierna

Biela

Žiarivá červená

OZDOBNÉ OBLOŽENIA3

Striebristé
karbónové

1
2
3

Karbónové
obloženie

Červené karbónové
obloženie

Alcantara je k dispozícii pri stupni výbavy Track Edition.
Semi-anilínová koža je štandardnou súčasťou stupňov výbav Luxury a Luxury Carbon.
Karbónové obloženie a striebristé karbónové obloženie sú k dispozíci pre výbavy Luxury a Luxury Carbon, zatiaľ čo červené karbónové obloženie je výhradne dostupné iba pre stupeň výbavy RC F Track Edition (zároveň je to jediné
obloženie pre tento stupeň výbavy).

Obrázky na nasledujúcej strane znázorňujú výber dostupných kombinácií v interiéri. Váš autorizovaný predajca značky Lexus vám s radosťou poskytne ďalšiu detaily.
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FARBY | INTERIÉR

01

02

03

01 Žiarivá červená Alcantara
s červeným karbónovým obložením
(Track Edition)
02 Čierna semi-anilínová koža
s karbónovým obložením
03 Biela semi-anilínová koža
s karbónovým obložením
04 Žiarivá červená semi-anilínová koža
s karbónovým obložením

04
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TECHNICKÉ ÚDAE
MOTOR

RC F

Objem (cm3)
Valce/ventily
Maximálny výkon (k (podľa normy DIN) pri ot./min)
Maximálny výkon (kW pri ot./min)
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)

4969
V8/32
464 pri 7 100
341 pri 7 100
520 pri 4 800

PREVODOVKA

Typ
Pohon

8-stupňová automatická prevodovka Sport Direct Shift
Pohon zadných kolies

CELKOVÝ VÝKON SYSTÉMU

Celkový výkon (k (podľa normy DIN))
Celkový výkon (kW)

464
341

VÝKON

Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s)*

270
4,3/4,5

SPOTREBA PALIVA** (l/100 km)

Kombinovaná

11,8

EMISIE CO2** (g/km)

Kombinovaná

268

EMISNÁ NORMA

Trieda Euro

EURO 6d-TEMP
6D

HMOTNOSTI (kg)

Celková hmotnosť vozidla
Pohotovostná hmotnosť (min. – max.)

2250
1 715 – 1 825

OBEMY***

Objem batožinového priestoru (l)
Objem palivovej nádrže (l)

366
66

* Zrýchlenie z 0 – 100 km/h sa líši podľa stupňa výbavy. Prvá hodnota sa vzťahuje na verziu Track Edition, druhá hodnota sa vzťahuje na ostatné stupne výbavy.
** Hodnoty spotreby paliva a CO2 sa merajú v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom výrobnom modeli v súlade s požiadavkami nového európskeho nariadenia WLTP ES 2017/1151 a jeho príslušných zmien a doplnení.
Pre každú konfiguráciu vozidla je možné vypočítať konečnú spotrebu paliva a hodnoty CO2 na základe objednaného voliteľného vybavenia. Spotreba paliva a hodnoty CO2 vo vašom vozidle sa môžu líšiť od nameraných alebo
vypočítaných hodnôt, pretože jazdné vlastnosti, ako aj iné faktory (ako sú stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.). majú vplyv na spotrebu paliva vozidla a emisie CO2. Viac informácií
o novej testovacej metóde WLTP nájdete na: www.lexus.eu/wltp#nedc
*** Objem batožiny sa vypočítava podľa metódy VDA. Uvedené hodnoty zahŕňajú tiež maximálny úložný priestor pod podlahou batožinového priestoru. Objem dostupného úložného priestoru pod podlahou sa môže líšiť v závislosti
od voliteľných prvkov, ako je systém diferenciálu s funkciou smerovania krútiaceho momentu (TVD) alebo dočasné rezervné koleso.
Poznámka: Ďalšie technické údaje vrátane všetkých aktualizácií nájdete na stránke www.lexus.sk
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RC F

1390
RC F

1555
1845

960 1

888 2

1560
2050

1
2

1171

1215

1050

1288

2730
4710

1370

930

Hodnota platí pre modely RC F so štandardnou strechou. Pre modely s voliteľnou strechou je hodnota 928.
Hodnota platí pre modely RC F so štandardnou strechou. Pre modely s voliteľnou strechou je hodnota 878.

Poznámka: Zobrazené/zaznamenané rozmery sú merané v milimetroch.
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ZÁŽITOK LEXUS

Počas celej doby životnosti vášho vozidla sa budeme
snažiť prinášať vám prvotriedne zážitky z jeho vlastníctva.
Ponúkame bezkonkurenčný servis a bezchybnú údržbu,
ktoré vám zaistia úplnú spokojnosť a maximálny pocit
istoty. Pri návšteve našich predajných centier sa
budeme vždy snažiť vychádzať v ústrety vašim prianiam
a požiadavkám a poskytneme vám čo najpohodlnejšie
uvoľnené prostredie. V modernom salóniku Lexus môžete
sledovať správy, prehliadať si internet alebo si vychutnať
občerstvenie. Zatiaľ čo budete relaxovať, technici
spoločnosti Lexus budú pracovať presne a efektívne,
aby vás dostali späť na cestu s minimálnym zdržaním.
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ZÁŽITOK LEXUS

KAŽDÝ ZÁKAZNÍK JE PRE NÁS AKO HOSŤ
V NAŠOM VLASTNOM DOME
Od chvíle, keď sme na trh uviedli prvý Lexus,
sme pre našich zákazníkom vždy robili niečo
navyše. Dokazujú to nespočetné ocenenia za
posledných 25 rokov. Každý zákazník je pre nás
ako hosť v našom vlastnom dome. Ale aké ďalšie
faktory prispievajú k bezkonkurenčnej úrovni
našich služieb zákazníkom? Odpoveď spočíva
v našom japonskom dedičstve a jednom slove:
„Omotenashi“.

Omotenashi sa prekladá z japončiny ako
„pohostinnosť“ (doslovne „duch služby“).
Omotenashi je však oveľa viac než vynikajúca
služba; je to starodávny japonský koncept, ktorý
opisuje schopnosť človeka predvídať potreby
druhého, a to ešte predtým, než vzniknú.
Omotenashi je spôsob života a myslenie každého
zamestnanca spoločnosti Lexus. A čo je dôležité,
ovplyvňuje ako navrhujeme a staviame autá ako
nové RC F. Toto je Omotenashi v praxi.
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Viac informácií o modeli RC F:
www.lexus.sk/RCF
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko
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