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SUZUKI (1954-...)

Opis marki:
Firma Suzuki jest znanym japońskim producentem samochodów, motocykli i
motorowerów.
W 1909 roku, w miejscowości Hamawiatsu Michio Suzuki założył
firmę, która początkowo zajmowała się wytwarzaniem maszyn tkackich. Od tego czasu
firma intensywnie się rozwijała, a w 1920 roku przyjęła nazwę Suzuki Loom
Manufacturing Co.
W 1954 roku w wyniku reorganizacji powstało przedsiębiorstwo Suzuki Motor Company,
które początkowo zajęło się produkcją motocykli. W roku 1955 na salonie w Tokio
zaprezentowano pierwszy samochód osobowy własnej konstrukcji o nazwie Suzulight
360. Seryjna produkcja tych pojazdów ruszyła dopiero w 1961 roku, a w roku 1970
przedstawiono niewielki samochód terenowy Jimny 360 &#8211; LJ 10. Pojazdy te
napędzane były silnikami dwusuwowymi.
W 1968 częścią Suzuki stała się japońska firma Hope Motor Company produkująca
samochody terenowe, a początkiem lat siedemdziesiątych Japończycy przejęli część
akcji indyjskiego Maruti i chińskiego Changana. Od roku 1981 Suzuki jest związane z
General Motors. Koncern GM zakupił wówczas 3,3 % akcji a w roku 1998 zwiększył
swoje udziały w Suzuki Motor Co. do 10 %.
Oprócz produkcji cenionych motocykli, firma Suzuki zasłynęła jako producent pojazdów
miejskich i małych samochodów terenowych. Fabryki i montownie firmy ulokowane są
między innymi w Japonii, Indiach, Chinach, Pakistanie, Malezji, Tajlandii, Tajwanie,
Ekwadorze, Kanadzie, Filipinach, Indonezji, Egipcie, Wenezueli, Kolumbii, Hiszpanii i na
Węgrzech.
Samochody Suzuki produkowane były również pod innymi markami w ramach
udzielonych licencji, na przykład Daewoo Tico bazujące na modelu Suzuki Alto.
Produkowany w gliwickiej fabryce GM Opel Agila (pierwszej generacji) był praktycznie
rozwinięciem samochodu Suzuki Wagon R+.
Firma Suzuki zasłynęła także z konstrukcji małych samochodów terenowo rekreacyjnych takich jak Samurai, Jimny czy Vitara. Modele Samurai i Vitara
produkowano w hiszpańskich zakładach Santana. Modele Vitara, a później także Grand
Vitara oferowane na rynku północno-amerykańskim pochodzą z fabryki w Kanadzie i
występują pod marką Chevrolet (dawniej jako Geo).
W 2009 roku firma zaoferowała swój pierwszy większy model o nazwie Kizashi.
Obecność Suzuki na wielu rynkach świata i umiejętność dostosowania oferty do
różnorodnych wymagań klientów świadczy o dalekowzroczności konstruktorów i
kierownictwa firmy.

