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1958 – 1970

1958

SUBARU 360

SUBARU 360 bol prvý masovo vyrábaný model SUBARU, pri vývoji
ktorého konštruktéri využili skúsenosti z vývoja lietadiel, čo sa prejavilo na
jeho škrupinovej karosérii a ľahkej konštrukcii.
Model 360 mal zadný náhon so vzadu umiestneným motorom s objemom
356 cm3. Jeho kabína bola kompaktná, no dostatočne priestranná na to,
aby sa v nej odviezli až štyria ľudia.

1961

Dodávka SUBARU Sambar

Model SUBARU Sambar, vychádzajúci z modelu SUBARU 360, bola
minidodávka s priestrannou nákladnou plošinou a vynikajúcou
stúpavosťou.

1960

SUBARU 450 sedan/
SUBARU MAIA

Model SUBARU 450/SUBARU Maia s motorom s objemom 423 cm3 sa
exportoval do Severnej Ameriky.
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1966

Štvordverový sedan
SUBARU 1000

Štvordverový sedan SUBARU 1000 bol prvý sedan SUBARU s predným
náhonom. Poháňal ho vpredu umiestnený motor s protibežnými piestami
s objemom 977 cm3.

1969

SUBARU R-2

Model SUBARU R-2 bol nástupcom modelu SUBARU 360. Jeho kabína
patrila v tej dobe medzi najpriestrannejšie v segmente miniautomobilov.

1970

SUBARU ff-1 1300G

SUBARU ff-1 1300G bol výkonný športový sedan vybavený motorom
s protibežnými piestami s objemom 1 267 cm3, s ktorým bol schopný
dosiahnuť rýchlosť 170 km/h.

1968

SUBARU 360 Young SS

Model SUBARU 360 Young SS, predstavujúci poslednú vývojovú
generáciu modelu SUBARU 360, mal športové parametre a maximálnu
rýchlosť 120 km/h.
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1971 – 1983
1971

SUBARU Leone 1400 kupé

SUBARU Leone 1400 kupé bol športový model s aerodynamickou,
klinovitou karosériou a luxusným interiérom, ktorý dokázal uspokojiť
rôznorodé potreby trhu.

1973

Tretia-generácia
SUBARU Sambar/
Goriki Sambar

SUBARU Goriki, čo znamená „veľký prepravný výkon“, bola verzia modelu
Sambar s vodou chladeným dvojtaktným motorom s objemom 360 cm3.

1972

SUBARU Leone
4WD kombi

SUBARU Leone 4WD kombi – model, ktorý vytvoril základ pre súčasné
vozidlá SUBARU so symetrickým pohonom všetkých štyroch (AWD), mal
zapínateľný pohon všetkých štyroch kolies (4WD), nízko položené ťažisko
a kompaktný motor s protibežnými piestami.
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1977

SUBARU Brat

SUBARU Brat bol pickup s 1,6-litrovým motorom s protibežnými piestami.
Na korbe mal namontované dve dozadu otočené anatomické sedadlá,
nazývané „Fresh Air Bucket Seats“.

1983

SUBARU Domingo

SUBARU Domingo bolo prvé v Japonsku
vyrábané viacúčelové jednopriestorové
polododávkové vozidlo s kabínou nad
motorom. Malo motor s objemom 1,0 l a dokázalo odviezť až siedmich
cestujúcich. SUBARU Domingo bolo vybavené rôznymi unikátnymi
prvkami, napríklad prednými sedadlami, ktoré sa dali otočiť dozadu,
alebo sedadlami, ktoré po sklopení vytvorili plochú podlahu. Exportovalo
sa do mnohých krajín celého sveta. V Európe bolo známe pod názvom
SUBARU Libero, vo Veľkej Británii sa predávalo ako SUBARU Sumo,
v Nemecku ako SUBARU radu E (E12/E10) a vo Švédsku ako SUBARU
Columbus.

1981

SUBARU Leone
4WD Touring Wagon

SUBARU Leone 4WD Touring Wagon bolo kombi ponúkajúce offroadové
vlastnosti vďaka pohonu všetkých štyroch kolies v kombinácii s jazdným
komfortom cestného automobilu a praktickosťou viacúčelového vozidla.
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1984 – 1996
1984

1989

SUBARU Justy bol hatchback vyvinutý
s cieľom dosiahnuť kombináciu špičkových
jazdných vlastností a praktickosti. V roku
1987 sa doň ako do prvého vozidla na
svete začala montovať elektronicky riadená
bezstupňová prevodovka s elektromagnetickou spojkou (ECVT).

Vývoj tohto nového modelu – kombi plne podriadeného potrebám
cestujúcich – znamenal začiatok novej kapitoly histórie značky SUBARU.
Výsledkom bolo SUBARU Legacy. Spoločnosť SUBARU vyvinula pre
Legacy nový 1,8- a 2,0-litrový motor s protibežnými piestami.

SUBARU Justy

SUBARU Legacy

Legacy stanovilo nový rýchlostný rekord
pri jazde na 100 000 km

1985

SUBARU Alcyone

SUBARU Alcyone bol cestovný osobný automobil s vyspelým dizajnom,
zameraným na aerodynamickosť a funkčnú estetiku. Dosahoval v tom čase
špičkovú hodnotu súčiniteľa aerodynamického odporu (Cd) 0,29.

V januári 1989, ešte pred uvedením na trh, SUBARU Legacy absolvovalo
v testovacom stredisku v americkej Arizone pokus o prekonanie
rýchlostného svetového rekordu pri jazde na 100 000 kilometrov. Rekord
sa aj podarilo prekonať. Po najazdení 100 000 km bola zaznamenaná
priemerná rýchlosť 223,345 km/h.

1991

SUBARU Alcyone SVX

1988

SUBARU Rex

SUBARU Rex bol prvý model v japonskom segmente miniautomobilov,
ktorý ponúkal preplňovaný motor a verziu s elektronicky ovládanou
otvárateľnou strechou. V ponuke boli aj vozidlá s prevodovkou ECVT.
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S cieľom vyvinúť cestovné vozidlo pre dospelých vytvorila spoločnosť
SUBARU model SUBARU Alcyone SVX, vychádzajúci z návrhu talianskeho
dizajnéra Giorgetta Giugiara. Model Alcyone SVX poháňal novovyvinutý
3,3-litrový šesťvalcový motor s protibežnými piestami.

1992

SUBARU Impreza

Nový model SUBARU Impreza sa predával vo dvoch verziách: ako
štvordverový sedan s pevnou strechou a ako športové kombi.

Impreza na majstrovstvách sveta v rely
WRC

Impreza, ktorá na majstrovstvách sveta v rely (WRC) debutovala v roku
1993, získala pre SUBARU majstrovský titul v súťaži konštruktérov trikrát
po sebe v rokoch 1995 až 1997.

1993

Druhá generácia
SUBARU Legacy

Napriek koncepcii zdedenej po prvej generácii ponúkol model SUBARU
Legacy druhej generácie výrazné celkové zlepšenie vlastností vo všetkých
oblastiach, v ktorých sa to od vozidla triedy GT očakáva, teda jazdný
výkon, dizajn, praktickosť a kvalita.

1995
SUBARU Vivio

Vývoj modelu SUBARU Vivio bol
podriadený snahe vytvoriť „minisedan pre
zanietených vodičov“. V roku 1993 získal
tento model majstrovský titul vo svojej
triede (A-5) vo WRC Safari Rally.

SUBARU Outback

SUBARU Outback bol priekopnícky model novej kategórie crossoverov,
ponúkajúcich výhody športovo-úžitkových vozidiel (SUV) v kombinácii
s vynikajúcim jazdným komfortom, typickým pre cestné osobné
automobily.
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1997 – 2007

1998

Druhá generácia
SUBARU Outback
(na japonskom trhu Lancaster)

1997

SUBARU Forester

V snahe ponúknuť viac komfortu vo všetkých aspektoch a vzrušujúcejšie
jazdné vlastnosti za každých podmienok vyvinula spoločnosť SUBARU
model Forester, v ktorom sa snúbilo to najlepšie zo sveta cestných
automobilov a SUV.
V októbri 1996, ešte pred
uvedením na trh, absolvoval
model SUBARU Forester
na pretekárskom okruhu
v americkom Indianapolise
pokus o prekonanie rýchlostného svetového rekordu
pri jazde na 24 hodín.

Druhá generácia modelu SUBARU Outback priniesla zväčšenie karosérie
pri zachovaní minimálnej svetlej výšky podvozka 200 mm. SUBARU
Outback malo neprehliadnuteľný šarm mestského SUV, pričom dokázalo
ponúknuť maximum výhod rodinného vozidla typu kombi.

2000

Druhá generácia
SUBARU Impreza

Druhá generácia modelu SUBARU Impreza bola vyvinutá v duchu
koncepcie „viac rýchlosti, viac zábavy za volantom, viac bezpečnosti“. Mala
nový, turbodúchadlom preplňovaný motor s vylepšenými ekologickými
parametrami a novú konštrukciu karosérie, vylepšenú z hľadiska bezpečnosti pri náraze. Ponúkala nielen viac vzrušenia za volantom, ale aj
jedinečný vzhľad a praktickosť.

1998

Tretia-generácia
SUBARU Legacy

Pri vývoji tretej generácie modelu SUBARU Legacy sa spoločnosti
SUBARU v snahe „vyvinúť dokonalé Legacy“ podarilo vytvoriť ideálne
kombi so špeciálnym dôrazom na radosť z jazdy, pocit bezpečia
a prvotriednu kvalitu.

2002

Druhá generácia
SUBARU Forester

Pri zachovaní základnej myšlienky „viac komfortu, rýchlosti a bezpečnosti
na ceste za každých podmienok“ bola druhá generácia modelu SUBARU
Forester kompletne redizajnovaná tak, aby ponúkala ešte vyšší štandard
kvality a lepšie ekologické a bezpečnostné parametre.
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2002

2005

SUBARU Baja bol štvormiestny štvordverový pickup vychádzajúci
z modelu Outback. Poháňal ho preplňovaný 2-5-litrový motor spriahnutý
s päťstupňovou manuálnou prevodovkou s redukciou.

Model SUBARU B9 Tribeca bol vyvinutý ako progresívne športovoúžitkové vozidlo (SUV), reprezentujúce novú generácie vozidiel typu
crossover. Tento sedemmiestny crossover mal pod kapotou 3,0-litrový
šesťvalcový motor s protibežnými piestami.

SUBARU Baja

2003

Štvrtá generácia
SUBARU Legacy

Štvrtá, kompletne redizajnovaná generácia modelu SUBARU Legacy,
sa niesla v duchu sloganu „vzrušujúce za volantom, vzrušujúco krásne.“
Ekologické parametre sa podarilo zlepšiť najmä použitím technológií,
ktoré umožnili znížiť hmotnosť vozidla. (Tento model získal v Japonsku
ocenenie Automobil roka 2003 – 2004.)

Tretia generácia
SUBARU Outback

Model SUBARU Outback tretej generácie, zachovávajúci si sofistikovaný,
no pritom športový zovňajšok, mal špeciálne navrhnuté mriežky chladiča,
predný a zadný nárazník, vyčnievajúce lemy blatníkov a bočné obloženie,
zdôrazňujúce dojem sily a robustnosti. Počínajúc treťou generáciou
modelu SUBARU Outback sa názov vozidla na celom svete zjednotil do
podoby SUBARU Outback.

SUBARU B9 Tribeca

2007

Tretia generácia
SUBARU Impreza

Model SUBARU Impreza tretej generácie ponúkal skvelo vyváženú
kombináciu predvídateľných jazdných vlastností a stability pri jazde
s poddajnejším odpružením a vyšším jazdným komfortom vďaka použitiu
novovyvinutého podvozka SUBARU Intelligent (SI).

Tretia generácia
SUBARU Forester

Tretia generácia modelu SUBARU Forester, vyvinutá s mottom „Optimálne
vyvážené vozidlo pre aktívny život“, ponúkla komfortný interiér s veľkorysým priestorom a vynikajúcu ovládateľnosť aj napriek väčším rozmerom.
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2008 – 2014
2008

SUBARU Exiga

SUBARU Exiga bolo výsledkom dlhoročných skúseností spoločnosti
SUBARU s konštruovaním vozidiel typu kombi. Malo otvorený, komfortný
interiér s dostatkom priestoru pre siedmich cestujúcich, a to v karosérii
s rozmermi zaručujúcimi výbornú ovládateľnosť.

2009

Štvrtá generácia
SUBARU Outback

Štvrtá generácia modelu SUBARU Outback ponúkla veľkorysý vnútorný
priestor pre všetkých cestujúcich vďaka zväčšeniu rozmerov interiéru
(dĺžky, šírky a výšky) oproti svojmu predchodcovi. Zlepšila sa aj praktickosť
pri nakladaní a vykladaní batožiny vďaka zväčšeniu otvoru piatych dverí
alebo veka batožinového priestoru.

2011

Štvrtá generácia
SUBARU Impreza

Štvrtá generácia modelu SUBARU Impreza dostala motor Boxer
novej generácie, bezstupňovú prevodovku Lineartronic CVT a systém
automatického vypínania motora pri státí. V ponuke boli dva typy karosérií
(štvordverový sedan a päťdverový hatchback).

2009

Piata generácia
SUBARU Legacy

Do modelu SUBARU Legacy piatej generácie sa montovala novovyvinutá
bezstupňová prevodovka (CVT) Lineartronic. Toto vozidlo ponúkalo
vylepšené jazdné parametre a vyššiu bezpečnosť v kombinácii s veľkorysým vnútorným priestorom, ktorý zaručoval pohodlné cestovanie na
všetkých sedadlách. Excelovalo aj v oblasti ekologických parametrov.
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2012

2014

SUBARU BRZ bol prvý športový
automobil s usporiadaním FR
(motor vpredu, zadný náhon),
ktorý sa vyznačoval vynikajúcou
o v l á d a t e ľ n o s ť o u v ď a k a n í z ko
položenému ťažisku, k čomu výrazne prispelo použitie motora SUBARU
Boxer s protibežnými piestami, uloženého v šasi najnižšie, ako bolo
možné.

SUBARU Levorg bolo nové športovo-cestovné vozidlo, stelesňujúce novú
generáciu automobilov SUBARU, ťažiacu z mnohoročných skúseností
spoločnosti SUBARU pri konštruovaní bezpečných vozidiel s dynamickými
jazdnými parametrami, v kombinácii s turbodúchadlom preplňovaným
motorom a najnovšími technológiami.

SUBARU BRZ

SUBARU Levorg

Šiesta generácia
SUBARU Legacy
SUBARU XV

Šiesta generácia modelu SUBARU Legacy priniesla ďalší pokrok v oblasti
praktickosti a jazdných parametrov a zlepšenie bezpečnosti vďaka
systému EyeSight. Vozidlo navyše pôsobilo aj pocitovo hodnotnejšie
vďaka svojmu dizajnu a kvalite spracovania.

SUBARU XV je mestské vozidlo typu crossover SUV so štýlovým
zovňajškom, stavajúcim na spojení plynulých, vzdušných kriviek
a robustnosti SUV.

Štvrtá generácia
SUBARU Forester

Vývoj štvrtej generácie modelu SUBARU Forester bol podriadený snahe
„ponúknuť skutočné hodnoty SUV“. Do výbavy pribudol systém X-Mode,
ktorý po zapnutí vodičom zaisťoval stabilitu pri jazde po náročnom
povrchu.

Piata generácia
SUBARU Outback

Piata generácia modelu SUBARU Outback ponúkla celkovo zvýšenú
hodnotu vďaka rôznym vylepšeniam potrebným na to, aby si tento
crossover zaslúžil titul vlajkovej lode. Za jeho volantom čakali vodiča
emócie a pôžitok z jazdy vďaka dokonale vyváženému spojeniu kvality,
komfortu jazdy, stability a poddajného odpruženia.
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2015 – 2018
2015

2017

SUBARU Exiga Crossover 7 bolo sedemmiestne SUV s vynikajúcimi
jazdnými vlastnosťami za každého počasia vďaka pohonu AWD.

Druhá generácia modelu SUBARU XV bola postavená na „globálnej
platforme SUBARU“. Toto vozidlo so sofistikovaným dizajnom pôsobí
sebavedomo v mestských uliciach aj pri jazde v otvorenej krajine. Ponúka
vynikajúce jazdné vlastnosti a praktickosť vďaka výbornému prístupu
do kabíny pri nastupovaní a vystupovaní, ale aj skutočné offroadové
schopnosti na nekvalitných cestách vďaka systému X-Mode.

SUBARU Exiga Crossover 7

Druhá generácia SUBARU XV

2018

SUBARU Ascent

SUBARU Ascent je novovyvinuté stredne veľké rodinné vozidlo typu
crossover SUV s tromi radmi sedadiel. K dispozícii je so siedmimi alebo
ôsmimi sedadlami usporiadanými v troch radoch. Ponúka bezstresové,
komfortné cestovanie pre vodiča a jeho spolucestujúcich aj na dlhých
trasách vďaka použitiu globálnej platformy SUBARU a novovyvinutého
2,4-litrového motora s protibežnými piestami s priamym vstrekovaním
paliva a turbodúchadlom.

2016

Piata generácia
SUBARU Impreza

SUBARU Impreza piatej generácie bolo prvé vozidlo postavené na
kompletne prepracovanej globálnej platforme SUBARU. Úplne nová
Impreza priniesla celú škálu nových technológií SUBARU, ktoré významne
prispeli k celkovému zvýšeniu bezpečnosti. Jej dizajn pôsobí dynamicky
a zároveň vyžaruje pocit stability. (Tento model získal v Japonsku
ocenenie Automobil roka 2016 – 2017.)

Piata generácia
SUBARU Forester

Piata generácia modelu SUBARU Forester, postavená na globálnej
platforme SUBARU, je vybavená systémom Driver Focus, ktorý dokáže
rozpoznať vodiča a sledovať jeho správanie a osobné preferencie, aby
mu mohol poskytnúť maximálny komfort a radosť z jazdy, charakteristickú
pre vozidlá SUBARU. Tento model typu crossover SUV navyše pridáva
novú hodnotu, okrem iného vďaka ekologickému pohonnému systému
e-BOXER, ktorý kombinuje spaľovací motor s protibežnými piestami
s elektronickými technológiami.
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Vznik značky SUBARU a nádej pre
budúcnosť, skrytá v názve SUBARU
Názov SUBARU bol prvýkrát použitý pri prototype vozidla vyrobenom vo februári 1954 pod názvom „SUBARU 1500 (P-1)“. Tento názov mu dal Kendži
Kita, prvý prezident spoločnosti Fuji Heavy Industries Ltd., ktorý mal veľkú ambíciu vstúpiť na pole automobilového priemyslu. Spoločnosť Fuji Heavy
Industries Ltd. bola založená v júli roku 1953. Približne po dvoch rokoch, konkrétne 1. apríla 1955, prešlo do vlastníctva spoločnosti Fuji Heavy Industries
Ltd. päť firiem (výrobca skútrov Fuji Kogyo; výrobca karosérií Fuji Jidosha; výrobca motorov Omiya Fuji Kogyo; výrobca podvozkov Utsunomiya Sharyo
a obchodná spoločnosť Tokyo Fuji Sangyo), a takto obrodená spoločnosť Fuji Heavy Industries Ltd. začala úplne odznova. „SUBARU“ je japonské
pomenovanie pre otvorenú hviezdokopu „Plejády“ v súhvezdí Býk. Hovorí sa, že tento výraz sa pôvodne vyslovoval ako „Misumaru“, čo znamená
„spojenie zoskupenia šiestich hviezd v súhvezdí Býk“, a že táto výslovnosť sa v priebehu rokov zmenila z „Misumaru“ na „Sumaru“ a nakoniec na
„SUBARU“. Názov SUBARU v sebe zahŕňa nádej na harmonické zjednotenie šiestich spoločností a ich skvelý úspech.

1966

1965

1958

1972
Logo SUBARU so šiestimi hviezdami, vytvorené
podľa rád od skúsených astronómov

Logo znázorňujúce hviezdokopu SUBARU (Plejády) bolo umiestnené
už na volante a v strede kapoty modelu SUBARU 360. Tento emblém
predstavuje pôvodnú formu pre súčasný dizajn loga SUBARU.
Konštruktéri a dizajnéri zapojení do vývoja modelu SUBARU 360
navštívili skúsených astronómov vo vtedajšom tokijskom astronomickom
observatóriu na Tokijskej univerzite (v súčasnosti Japonské národné
astronomické observatórium), ktoré sa nachádzalo v blízkosti vtedajšej
továrne spoločnosti Fuji Heavy Industries v Mitake (v súčasnosti tokijská
kancelária spoločnosti SUBARU Corporation), aby im objasnili pôvod
hviezdokopy Plejády, a následne sa odobrali späť do svojich kancelárií
aj s materiálmi znázorňujúcimi usporiadanie a veľkosti hviezd, ako
sú hviezdne mapy a fotografie. Na základe týchto materiálov navrhli
veľkosti a usporiadanie hviezd na logu presne podľa ich skutočného
umiestnenia a jasu. Dokonca aj pri návrhu emblému SUBARU chceli byť
dizajnéri verní filozofii „monozukuri“, stavajúcej na dokonalej remeselnej
precíznosti, čo svedčí o ich vášni a silnom odhodlaní priviesť na svet
prvé sériovo vyrábané SUBARU, model 360.

1973

1976

1986
1989
2003
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