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Výstavní novinky na 84. mezinárodním ženevském autosalonu
Tokio, 21. února 2014: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, dnes
oznámil, že na 84. mezinárodním autosalonu ve švýcarské Ženevě představí ve světové premiéře studii
„SUBARU VIZIV 2 CONCEPT“ (dny pro novináře: 4. a 5. března; otevřeno pro veřejnost: od 6. do 16.
března 2014). FHI kromě toho plánuje evropskou premiéru nového modelu Subaru WRX STI a také
vystavení závodního speciálu pro vytrvalostní 24 hodinový závod na Nürburgringu, který je vyvinutý
právě z nového WRX STI. Tisková konference Subaru se uskuteční 4. března v 10:45 hodin.
Výstavě je věnována i speciální stránka na Subaru Global Site - http://www.subaruglobal.com/2014geneva.html . Tato stránka bude obsahovat informace týkající se aktualizace na
ženevském autosalonu, včetně fotografií "SUBARU VIZIV 2 CONCEPT".

SUBARU VIZIV 2 CONCEPT

♦ SUBARU VIZIV 2 CONCEPT
Studie „SUBARU VIZIV 2 CONCEPT“ následuje směr vytyčený svými předchůdci "VIZIV CONCEPT"
(představený na loňském autosalonu v Ženevě) a "VIZIV EVOLUTION CONCEPT" (odhalený na Tokyo
Motor Show 2013). Jedná se o koncept crossoveru budoucí generace, zhmotňujícího filozofii značky,
kterou je „Radost z jízdy s pocitem bezpečí“ a taktéž vyjadřuje směřování a budoucí představy z oblasti
inovací. Název „VIZIV“ je umělé slovo, které vzešlo ze slovního spojení „Vision for Innovation“ (vize
pro inovace).
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♦ Zcela nové WRX STI
Zcela nové WRX STI je nejvyšším stupněm v modelové řadě WRX a mělo by být jejím zástupcem na
evropském kontinentu. Při vývoji nového WRX STI byly testovací verze podrobeny zkouškám a
extrémům za různých jízdních podmínek hned v několika zemích, aby se dále mohlo pracovat na
zdokonalení jízdních vlastností. Celkově byly výkony podvozku, karoserie a dalších oblastí
optimalizovány a jemně laděny, aby dále sjednoceny využívaly co nejvíce z kapacity vozidla a
sportovního výkonu plynoucího z technologií Subaru AWD.

♦ Nová závodní varianta WRX STI pro vytrvalostní závod 24 hodin Nürburgring 2014
Účast Subaru na vytrvalostním závodě Nürburgring 24 Hour Race (19 – 22. června v Německu) bude
pokračovat již sedmým rokem. FHI a Subaru Tecnica International Inc (STI)* opět posílily svou
spolupráci k vytvoření nového a více konkurenceschopného závodního auta, založeného na novém WRX
STI. Nürburgring 24 hodin Race vyžaduje nejen výkon a rychlost, ale i stabilitu. A že jsou produkty
Subaru v tomto klání schopné obstát na výtečnou chce Subaru vyjádřit svou snahou o v pořadí již třetí
vítězství ve své třídě a navázat tak na předchozí úspěch z roku 2012.
* Subaru Tecnica International Inc (zkr. STI; prezident Hiroyuki Karamatsu, sídlo Mitaka, Tokyo)

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.

