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Subaru pojmenovává svůj nový sportovní vůz – „SUBARU BRZ“ 

- technologický koncept vozu bude vystaven na 64. Frankfurt Motor Show -

Tokio, 23. srpna 2011: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), japonský výrobce vozů Subaru, dnes oznámil, 
že jeho zbrusu nový sportovní vůz s pohonem zadních kol, který vyvíjí jako společný projekt spolu se společností 
Toyota Motor Corporation, se bude jmenovat „SUBARU BRZ“. Inspirací byly hlavně názvy technologií Subaru - 
„Boxer motor“, „Rear-wheel drive“ a „Zenith“. Nové jméno má ambice ztělesňovat nejvyšší vášně kolem nového 
sportovního auta,  důvěru v charakteristické hodnoty a v základní  technologii:  výjimečný plochý motor  Subaru 
Boxer s protiběžnými písty. 

Zahájení sériové výroby nového modelu je plánováno na jaro 2012.  

FHI  vystaví  technologický  koncept  pod  označením  “SUBARU  BRZ  PROLOGUE  -  BOXER  Sports  Car 
Architecture II“ na zářijovém mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu (Tiskové dny 13. a 14. září, pro veřejnost 
otevřeno od 15. do 25. září 2011).

U příležitosti uvolnění výše uvedených informací, vč. představení podoby loga nového modelu, Subaru dnešním 
dnem  na  svých  globálních  webových  stránkách  spouští  speciální  sekci  http://www.subaru-
global.com/11frankfurt/teaser/ . Další informace budou následovat.
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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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