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OPEL (1899-...)

Opis marki:
Firma założona przez Adama Opla w 1862 roku produkowała początkowo maszyny do
szycia oraz rowery. Do działalności motoryzacyjnej przystąpiła w roku 1899 z inicjatywy
synów nieżyjącego już wówczas założyciela. Pierwszym pojazdem był Opel Patent Motorwagen System Lutzmann, którego konstrukcję opracował Fryderyk Lutzmann. Do
wzrostu popularności tej marki przyczynił się udany model 4/8 PS, bardziej znany pod
nazwą "Doktorwagen". Był to niewielki i stosunkowo niedrogi pojazd, a jego nazwa
wynika z faktu, że był chętnie używany przez ówczesnych lekarzy odwiedzających
swoich pacjentów w domach. Firma Opel systematycznie zwiększała skalę produkcji i
rozszerzała gamę modeli. W 1924 roku Opel jako pierwsza firma w Europie wprowadziła
taśmowy system produkcji samochodów wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich.
W okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego firma popadła w kłopoty finansowe i
została w 1929 roku wykupiona przez koncern General Motors Corporation. W latach
30-tych i 40-tych firma oferowała szeroką paletę modeli, wśród których były zarówno
tanie modele popularne jak i duże pojazdy luksusowe.
Po zakończeniu II Wojny Światowej, firma Opel w 1946 roku wznowiła produkcję
samochodów ciężarowych, a w 1947 roku samochodów osobowych. Pierwszym z nich
był model Olympia, bazujący na przedwojennej konstrukcji o tej samej nazwie. Wkrótce
zakłady Opla stały się największym niemieckim producentem samochodów osobowych.
W 1950 roku wykonano tu prawie 60 tysięcy pojazdów, w 1954 ponad 148 tysięcy, a w
1963 roku już ponad 555 tysięcy sztuk. W 1975 roku zakończono produkcję
samochodów ciężarowych, natomiast do dziś oferowane są pojazdy dostawcze.
Samochody tej marki odnosiły również liczne sukcesy w sporcie.
W aktualnej gamie firmy oprócz zwykłych samochodów osobowych należących do
segmentów rynkowych A, B, C, D i E znajdują się także samochody sportowe, terenowe
oraz wielofunkcyjne.
Samochody marki Opel są produkowane w niemieckich fabrykach w Russelsheim,
Bochum i Eisenach, a poza Niemcami w wielu innych państwach: Hiszpanii, Portugalii,
Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce, na Węgrzech, w Turcji, Korei Południowej i na Tajwanie.
W wielu krajach Ameryki Południowej samochody Opel oferowane są pod marką
Chevrolet.

