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Americký výrobní závod Subaru slaví 25 let od svého založení

Tokio, 19. března 2012: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, dnes 
oznámil,  že koncernový výrobní závod Subaru se sídlem v USA, Subaru of Indiana Automotive,  Inc. 
(SIA), právě oslavil  25 let  od svého založení,  a zahajuje proto rok různých akcí připomínajících toto 
významné  výročí.  První  z těchto  akcí  byla  interní  oslava  pořádaná  dne  16.  března  2012,  které  se 
zúčastnilo přes 3600 spolupracovníků.

„Dnešní den je pro SIA důležitým milníkem,“ uvedl Tom Easterday,  výkonný viceprezident SIA. „Od 
samotného založení 17. března 1987 bylo naším posláním pomáhat společnosti prostřednictvím růstu naší 
firmy. Nyní, o čtvrt století později, se stále našeho poslání držíme, neboť zaměstnáváme rekordní počet 
spolupracovníků,  kteří  vyrábějí  rekordní  počet  vozů,  a  držíme se na samotné  špičce  automobilového 
průmyslu v oblasti kvality, bezpečnosti i ekologických parametrů.“ 

Výrobu automobilů  v SIA zahájil  v  roce  1989 model  Legacy;  později  se  připojil  Outback (1995)  a 
Tribeca  (2005).  V roce 2011 byl  v závodu SIA vyroben rekordní  počet  automobilů – 161 716 kusů 
(meziroční nárůst +2,3 %), přičemž úhrnný počet vyrobených vozů od zahájení produkce v roce 1989 ve 
stejném období přesáhl metu 2 110 000 kusů. V roce 2007 byla  v závodu SIA dále spuštěna výroba 
modelu Toyota Camry v rámci dohody o spolupráci s automobilkou Toyota. Závod SIA se kromě toho 
aktivně zapojuje i do ekologických aktivit v oblasti snižování objemu odpadových materiálů – v roce 
2005 závod dosáhl cíle nulových emisí – a i dnes produkuje „nulové emise skládkovaného odpadu“. 

Během několika příštích měsíců bude SIA pořádat nejrůznější  akce,  na nichž si  spolupracovníci  SIA 
společně připomenou úspěchy dosažené touto společností, zatímco zájemci ze stran veřejnosti dostanou 
příležitost nahlédnout do tajů jedinečného výrobního procesu automobilky Subaru. 

Koncern FHI svým zákazníkům nabízí „Radost z jízdy s pocitem bezpečí“ prostřednictvím své základní 
filozofie „Jistota v pohybu“ a špičkových konstrukčních řešení ve všech oblastech.
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O společnosti Subaru of Indiana Automotive, Inc. (SIA)

Sídlo: 5500 State Road 38 East, Lafayette, Indiana, 47905 U.S.A.
Založení: 17. března 1987
Výše kapitálových investic: 794 mil. Dolarů
Hlavní zástupce: Motokijo Nomura, Prezident
Zaměstnanci: Cca 3600 spolupracovníků (prosinec 2011)
Vyráběné produkty: Subaru Legacy, Outback, Tribeca, Toyota Camry (smluvní výroba)
Zahájení výroby: Září 1989

Galerii k 25.výročí můžete nalézt i zde: http://www.subaru-sia.com/25th/gallery/index.html

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.
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