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FORD (1903-...)

Opis marki:
Ford Motor Company jest potężnym koncernem samochodowym o międzynarodowym
znaczeniu. Historia tego przedsiębiorstwa sięga 1903 roku, kiedy to młody Henry Ford
założył własną firmę i rozpoczął produkcję modelu A. Najbardziej znanym pojazdem tej
firmy jest jednak model T, którego produkcję rozpoczęto w 1908 roku. Wielkim
osiągnięciem było uruchomienie taśmowego montażu tego modelu w 1913 roku. Model
T zmotoryzował Amerykę, pozostawał w produkcji do 1927 roku, a łącznie
wyprodukowano go w liczbie niemal 15,5 mln sztuk. Na przełomie XX/XXI wieku został
uznany przez międzynarodowe jury za Samochód Wszechczasów.
Firma Ford szybko się rozwijała i już w 1911 roku powołano filię w Wielkiej Brytanii. W
1922 roku Ford Motor Company wchłonął amerykańską markę Lincoln trzy lata później
ruszyła montownia Fordów w Berlinie. W 1932 roku debiutował model V8, który zyskał
duże uznanie na rynku i wkrótce jego roczna sprzedaż osiągnęła poziom miliona
egzemplarzy.
Pierwszy całkowicie europejski pojazd firmy Ford zszedł z taśmy produkcyjnej nowej
fabryki w Kolonii w 1931 roku, a rok później w brytyjskiej fabryce w Dagenham. Były to
niemal identyczne pojazdy lecz sprzedawano je pod innymi nazwami.
W celu zwiększenia sprzedaży w 1938 roku powołano nową markę Mercury, która
oferowała modele mieszczące się między popularnymi Fordami a luksusowymi
Lincolnami.
Po zakończeniu II Wojny Światowej uruchomiono francuski oddział Forda, ale jego
działalność trwała stosunkowo krótko. W latach 50-tych i 60-tych europejskie fabryki
Forda wytwarzały już bardzo szeroki asortyment pojazdów własnej konstrukcji.
Koncern Forda stale się rozrastał i przejmował częściowo lub całkowicie inne firmy
samochodowe. W 1979 roku nabył 25% akcji japońskiej Mazdy, w 1987 roku kupił
angielskiego Aston Martina, a dwa lata później także Jaguara i Daimlera. W 1999 roku
Ford Motor Company wykupił zakłady Volvo produkujące samochody osobowe.
Najnowszym nabytkiem Forda był brytyjski Land Rover, znany producent doskonałych
samochodów terenowych. Ostatni kryzys gospodarczy wywołał kłopoty finansowe i
koncern Forda zdecydował się na sprzedaż niektórych marek. W 2007 roku sprzedano
markę Aston Martin, a w maju 2008 roku sprzedane zostały marki Jaguar/Daimler i
Land Rover.
Pod marką Ford produkowanych jest obecnie wiele rodzin samochodów osobowych,
terenowych i sportowych. Fabryki i montownie samochodów tej marki działają niemal na
wszystkich kontynentach.

