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Koncern FHI spustil výrobu Subaru BRZ společně s modelem Toyota 86

- Slavnostní spuštění linky v hlavním výrobním závodu Subaru v Japonsku -

Tokio, 16. března 2012:  Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, dnes 
oznámil  slavnostní  spuštění  výrobní  linky  v  hlavním  závodu  Gunma  (Ota-city,  japonská  prefektura 
Gunma)  za  účasti  prezidenta  společnosti  Toyota  Motor  Corporation  (TMC)  Akio  Toyody  a  dalších 
vážených hostů, kteří zavítali na počest spuštění výroby nových modelů Subaru BRZ a Toyota 86.

Dohoda o obchodní  spolupráci  FHI  a  TMC platí  od října roku 2005.  Čtyři  roky společného vývoje 
následovaly poté,  co v dubnu 2008 obě společnosti  ještě rozšířily spolupráci formou nových dohod v 
oblasti  vývoje  a  výroby.  Dokončení  tohoto  produktu  vzešlého  ze  společného  vývoje  je  současně 
symbolem významného úspěchu aliance FHI a TMC.

Prezident TMC Akio Toyoda na slavnostní akci uvedl: „Rád bych vyjádřil upřímné díky za neutuchající 
úsilí všech zaměstnanců FHI, kteří se zúčastnili vývoje, výroby a přípravy obou těchto modelů. Modely 
Subaru BRZ a Toyota 86 by se nikdy nepodařilo úspěšně vyvinout bez spolupráce mezi FHI a TMC. 
Alianci pro společný růst jsme spustili  v roce 2005. Nyní mám velkou radost z toho, že naše aliance 
přinesla své plody.“

Prezident  FHI  Jasujuki  Jošinaga  po  poděkování  všem  zúčastněným  na  slavnostní  akci  uvedl:  „Vůz 
symbolizuje naši firemní strategii ve smyslu úspěšného pokroku naší aliance a posunu našeho přístupu, 
který označujeme „vyber a zaměř se“. Dnešní spuštění výroby pro nás znamená obrovský krok vpřed, ale 
není to konečným cílem. TMC a FHI budou oba modely i nadále odlaďovat a vylepšovat, aby si tyto vozy 
získaly maximální sympatie zákazníků po celém světě, a to na mnoho příštích let.“ 

Hlavní  závod  Subaru  v  prefektuře  Gunma,  kde  se  předtím  vyráběly  minivozy,  nedávno  prošel 
modernizací kvůli výrobě modelů BRZ a Toyota 86. FHI má v plánu vyrábět do března 2013 v tomto 
závodu i model Impreza.
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Koncern FHI svým zákazníkům nabízí „Radost z jízdy s pocitem bezpečí“ prostřednictvím své základní 
filozofie „Jistota v pohybu“ a špičkovým konstrukčním řešením ve všech oblastech. 

O společnosti Fuji Heavy Industries Ltd.
Koncern  Fuji  Heavy Industries  Ltd.  (FHI),  výrobce  automobilů  Subaru,  je  předním japonským výrobcem 
s dlouhou historií  technologických inovací,  které se opírají  o zkušenosti  z  letecké divize koncernu.  Výroba 
automobilů je jedním z hlavních pilířů koncernu, ale i ostatní divize HFI – Aerospace, Industrial Products a Eco 
Technologies  –  nabízejí  širokou paletu  produktů  od  motorových  agregátů  přes  generátory,  vozy technické 
údržby po malá letadla, základní komponenty osobních letadel či větrem poháněných generátorových systémů. 
FHI si vydobyla celosvětové uznání za technologii stálého pohonu všech kol AWD a ploché motory Subaru s 
protiběžnými písty.  Firma je rovněž na špici vývoje ekologických technologií  a zasazuje se o celosvětovou 
ochranu životního prostředí.

Výrobní linka pro modely Subaru BRZ a Toyota 
86
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