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Spoločnosť Toyota Motor Corporation oznámila, že jej európska základňa výskumu
a vývoja TOYOTA Motorsport GmbH (TMG) zmenila názov na TOYOTA GAZOO Racing
Europe GmbH (TGR-E).
Spoločnosť TMG bola pôvodne založená v roku 1979 v Kolíne nad Rýnom ako Andersson
Motorsport GmbH. V roku 1993 zmenila názov na TMG, keď sa stala stopercentnou
dcérskou spoločnosťou automobilky Toyota.
Okrem zapojenia spoločnosti do motoristického športu, ktorému sa firma venuje už od
samotného založenia, rozšírila v posledných rokoch spoluprácu s firmou GAZOO Racing
Company (GRC) a využívala odborné znalosti a skúsenosti, ktoré získala v motošporte
počas mnohých rokov vývoja sériových vozidiel GR. Zmena názvu spoločnosti odráža jej
užšie väzby na GRC.
TGR-E bude aj naďalej fungovať ako centrum aktivít motošportu automobilky Toyota
v Európe. Vo svojom sídle v Kolíne nad Rýnom bude spolupracovať so spoločnosťou GRC
a venovať sa napríklad dodávkam motorov pre vozidlá, ktoré sa zúčastňujú svetového
šampionátu vytrvalostných súťaží FIA (WEC) a svetového šampionátu rely FIA (WRC), resp.
pomáhať pri vývoji modelu GR Supra GT4.
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Spoločnosť TGR-E okrem toho využije svoje znalosti a odborné skúsenosti, ktoré získala
pri motošportových aktivitách počas vývoja sériových vozidiel, pričom stále pomáha
vytvárať lepšie a lepšie automobily.
„Jasným poslaním účasti v motošporte, ktorý je súbojom výsledkov práce rôznych výrobcov, je
dosahovať víťazstvo. Preto musí spoločnosť TGR Europe pracovať ako tím profesionálov
vyrábajúcich vozidlá schopné víťaziť. Aby sme mohli víťaziť aj naďalej, musíme uplatňovať
metódu kaizen, teda priebežného zlepšovania, a robiť veci stále lepšie a lepšie bez ohľadu na
okolnosti. Náš tím bude tu v Kolíne nad Rýnom aj naďalej vyrábať stále lepšie automobily, ktoré
budú víťaziť,“ hovorí Akio Toyoda, prezident spoločnosti Toyota Motor Corporation.
Profil spoločnosti TGR-E
Názov

TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH

Sídlo

Toyota Allee 7, 50858 Kolín nad Rýnom, Nemecko

Obchodné

Komplexná podpora pri účasti v súťažiach WEC; dodávky

aktivity

motorov pre súťaže WRC, vývoj sériových vozidiel

Zamestnanci

Približne 300
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