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 سوزویشرکت ا یخچهیتار 

شهرکت  کیه سهوزویا شهرکت .میهپرداختهه ا سهوزویا ونیمشخصها  کهام یمقالهه ههه هرر ه نیدر ا

 یو شههرکت عههن ت ی ههاز یههها ک ههک دو شههرکت کشههت 1916ا ههت کههه در  هها   یژاپنهه یخودرو ههاز 

 ونیکههام زیههشههرکت ههها تول نیهها شههزه ا ههت. یانههزاز راه یدر عرعههه خودرو ههاز  ویههگههاز و هههرک توک

 سهوزویا یههاونیکام ههه د هت رورده ا هت. یاژهیهو گهاهیاا یاونقهل اهادهزار ح لدر هها سوزو،یا

ونقههل هههه ناوگههان ح ل 1916در  هها   سههوزویا یهههود کههه تو ههن ک  ههان ییخودروههها نیاز نخسههت

 نی ههنگ یهانیماشهه زیههو تول یطراحهه ی نههه  یشههرکت درزم نیهها .زیههژاپههن عر ههه گرد لیههاتومب

ههه د هت  یادیهماننهز اکرهر کشهورها طرفهزاران ز  زیهن رانیهرا کسه  کهرده کهه در ا ییهاال تیموفق

 رورده ا ت.

 سوزویشرکت ا تیف ال

ههها  1934هههود کهه در  هها   یولزلهه یههالیشههرکت فههروو اتومب نیها تیههنخسههت، ف ال یهادر  ها 

شههرکت  نیهها یعنوان نههار ر هه هههه سههوزویژاپههن ا یمسههالوالن و وزار  عههن ت و هازرگههان میتصهه 

خهودرو  یزکننهزهیتول یهاشهرکت نیتهر ی یشهرکت اهزق  هز نیهگفهت کهه ا تهوانیم خاب شز.انت

 نهه  یاکنهون درزممشهوور ا هت و هم یو ههار  یتجهار  یانهوا  خودروهها زیهتول لیهکه ههه دل هاشزیم

ها در اوهان ههه شهرکت نیتر کهه از موفه  کنهزیمه تیهف ال یزلهید یو موتورهها ونهتیکام زیتول ی

کوتهاه  یهاو مسهافت یشهور هاههز  مصهر  درون یکوچهک ههار  یههاونیکام نیها .زیهریش ار مه

 .انزشزهیو طراح زیتول
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 ستیز  نیحفظ مح یهرا سوزویا تفاده از محصوال  ا

ههه کنتهر  اطاعها   تهوانیرا انجهار داده کهه مه یشه ار یهه یههاتیحا  ف التاههه سهوزویشرکت ا

 فهروو اشهاره کهرد. یههاینهزگین ا یههرا ییهاو  هامانه سهوزویا افهتی هامانه هاز  جهادیا ،یمشتر 

 یا هتفاده سهتیز  نیو حفاظهت محه یلیشرکت  الوا تهاو کهرده ا هت تها از  هوخت فسه نیا

شهرکت هتوانهز  نیهمنظهور ا هت کهه ا نیهاز  هوخت ههه ا نههیهو یا هتفاده یهرا تاو شود. نهیهو

 داشههته هاشههز. سههتیز نیمح یرا هههرا ینههزگیرال زانیههم نیکنههز کههه ک تههر  زیههتول یمحصههوالت

 ا ههت. شههزهیطراحهه یفردعههور  منحصههرهههه هههاونیکام گههرینسههبت هههه د سههوزویا یهههاونیکام

 یشههتر یه یهههرخا  ظههاهر کوچ شههان از ف هها سههوزوی  اگفههت کههه اتا ههک محصههوال تههوانیمهه

 گونهههچیههها هرن ی ههاده ا ههت و در طراحهه اریهسهه سههوزویا یخودروههها یطراحهه هرخههوردار هسههتنز.

و نسههبت هههه محصههوال   نههزیریحسههاب مهههه یکههارهرد یواههود نههزارد امهها خودروههها یکههار ظرافت

تههوان هههه شههتاب  یمه سههوزویا یههها ونهتیکام یایههمزا از دارنههز. ییههاال یها  ههوددهشههرکت گهرید

 محصو  در هازاراشاره کرد. نیا یزکی ط ا   یع ل رد هاال و فراوان

 سوزویا یهاونیانوا  کام

 سوزویتن ا 5 ونتیکام 

 سوزویتن ا 6 ونتیکام 

 سوزویتن ا 8 ونتیکام 

 سوزویتن ا 18 یهار  ونیکام 

 سوزویا یکشنزه ونیکام 
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 سوزویا ونیمشخصا  کام

 

 سوزویتن ا 5 ونتیمشخصا  کام

 سهوزویا یههاونیکام نیتهر ا ه  هخهار اهزو پرفروو 120 هزر  موتهور  لیهههه دل ونینو  کهام نیا

 میمسههتق  یههتزر  ی ههوپاب هههاال یخطهه لنزری هه 4 ونیکههام نیههموتههور ا اههن  .زیههریحسههاب مهههه

  یهت ل سهتمیههه   تهوانیمه ونینهو  کهام نیهام انها  ا از کهولر ا هت. نتریمجوز هه تورهوشارژ و ا

فرمههان  ههاچ ه گههردان  ،ینردهههان یشا هه ک،یههفنر هههزر ولمجوههز هههه ک ههک یاهیههفنههر چنزال

 اشاره کرد.… و ی یزرولیه
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سوزویا ونیمشخصا  کام  

سوزویتن ا 6 ونتیمشخصا  کام  

در  هوار و  یاگسهترده زیهو د شهزهیاروپها طراحه ینهزگیرال یمطهاه  هها ا هتانزاردها ونیکهام نیا

 یهههاال یی ههوپاب هههاال و توانهها یخطهه یلنزر ی هه 4موتههور  یدارا ونیکههام نیهها شههزن دارد. ادهیههپ

را در رده  ونیکههام نیهها ههت کههه ا ی ههی هه 5193ا هه  هخههار و حجههم موتههور  150ههها  یموتههور 

 نیهههههاالهر ا یشهههیش  ههرار داده ا ههت. ال لههلنیدر  ههطب ه هههاونتیو کام سههوزویا یهههانیهوتر 

 تهوانیمه ونیکهام نیهام انها  ا گهرید از و کهولر خودکهار ا هت. یهخهار  یهوده و دارا یهر  ونیکام

و  ی یزرولیه هاچ ه گهردان ه فرمهان ،ی یزرولیهه یاترمهز دومهزار کا هه ،ینهو  نردههان یهه شا 

 یپهه  از ورود هههه هههازار فههروو توانسههته فههروو خههوه سههوزویتههن ا 6 ونههتیکام اشههاره کههرد.… 

 .زیرا هه خود ال  ن ا یادیز  یداشته هاشز و مشتر 
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 سوزویتن ا 8 ونتیمشخصا  کام

ا ه   133ا هت کهه م هاد   ونیکهام نیه هزر  موتهور ا سهوزویا یتنه 8 ونهتیکام یایاز مزا ی ی

 4از اههن   ونیکههام نیهها موتههور .کنههزیمهه زیههمتههر تول وتنیههن 2100هاشههز ههها گشههتاورد  یهخههار مهه

شهامل موتههور مجوهز هههه تورهههو  ونیکههام نیها گههرید مشخصهها   هوپاب هههاال ا هت. یخطهه لنزری ه

 ا هت.… و یکهولر و هخهار  ،یهر ه یهاشههیش ،ی فهل مرکهز  ،ی یزرولیهکهولر، فرمهان ه نتهریشارژ و ا

هسههت کههه مجوههز هههه ا ههتانزارد  لههوگرریک 3650ههها اتههاک هههارو هراهههر ههها  ونیکههام نیهها یخههال وزن

 ا ت. 2 وروی یاوان

 
سوزویتن ا 18 ونیمشخصا  کام  
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 سوزویتن ا 18 یهار  ونتیمشخصا  کام

 ونیکهام نیها رایهتهن اشهاره کهرد  ز  18ههار  ونیههه کهام تهوانیمه سوزویمحصوال  موف  شرکت ا از

هرنهز  یههرا یخهوه یم رفه توانهزیاا کنهز کهه مهرا ااههه یتنه 18را دارد تها هتوانهز ههار  تیهمز  نیا

 زریهههه اتا ههک تاشههو ههها م ههان تههوانیمهه ونیکههام نیههام انهها  ا ازا لههه هاشههز. سههوزویا

 ک،یههپنومات زهیشههزن، مجوههز هههه کههولر، م ههان ادهیههگسههترده در  ههوار و پ زیههد ،ی یزرولیههال تروه

 اشههاره کههرد. نانیراننههزه و  رنشهه یهههوا سهههیو ک یهر هه هاالهرشهههیاتا ههک خههواب، ش ،یاتا ههک هر هه

 یا ههت، دارا ی ههی هه 7790زمانههه ههها حجههم موتههور  4 یخطهه لنزری هه 6 یدارا ونههتیکام نیهها

ههه  ونیکهام نیها متهر گشهتاور ا هت. وتنیهن 1450 زیهتول ییا   هخار ا ت کهه توانها 280 ییتوانا

 نیهها تیههمحبوه لیههدارد. دل ییر بهها فههروو هههاال نیعههرفه هههودن در مصههر   ههوخت در ههههه لیههدل

 نیههخههوب ا ییو کههارا ی نههیا یهههاال یفنههاور  ،ی ط هها   ههو نیدر  ههاخت و تهه م تیههفیمحصههو  ک

 محصو  ا ت.

 
 سوزویکشنزه ا ونیمشخصا  کام
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 سوزویکشنزه ا ونیکام

 یورهههاموت ا ههت. شههزهیطراحهه نی ههنگ یهارههها ییااااهههه ایههونقههل و ح ل یهههرا ونیکههام نیهها

 زیها ه  هخهار تول510م هاد   یهاشهز کهه  هزرت یمه 5 ورویه ز یهد ونیکهام نیها یهرا شزهیطراح

 یههزر  و مهزرن ا هت کهه ههرا یههاا هتفاده از پنجره ونیکهام نیها یظهاهر  ییبایز  لیدل کنز. یم

 یدررو ونیکههام نیههراهن هها در ا یهههاچراغ شههزه ا ههت.راننههزه از رن ا تفاده زیهههههاال هههردن د

 نیهها ا ههت. شههزهیطراحهه طههورنیراننههزه ا شههتریه تیههامن یرکههاب ا ههت کههه هههرا یی سهه ت هههاال

 رونیههو ه یشههور درون یهههاکههه دارد ههها ااده ی ههو یو موتورههها یمونز هه یههها طراحهه ونیکههام

 سهتمیترمهز  هز  فهل،   ی نهیا یهها سهتمی  یدارا ونیکهام نیها کشورمان  هازگار ا هت. یشور 

  ز لغزو ا ت. ستمیهه ترمزها و   روین  سانی عیتوز 
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