
Alpine Electronics 
50 år med premium bilstereoprodukter

Alpine Electronics kan i 2017 fejre 50 års jubilæum. Det hele startede i 1967 som et joint venture 
mellem Alps Electric og Motorola INC. Dette var den helt spæde start på det, som vi i dag kender 
som Alpine. Allerede 2 år efter blev det store produktionsanlæg i Iwaki grundlagt - hovedkvarteret 
for den tekniske udvikling ligger stadigvæk her i dag. I 1978 ændrede koncernen navn til Alpine 
Electronics, INC., som vi kender det.

Alpine har fra de tidlige år været en fast del af mange bilproducenters standard-radiovalg, og er det 
stadigvæk den dag i dag. Det hele startede i 1977, hvor Lamborghini tog kassettebåndafspilleren til 
sig og monterede den som standard i alle deres biler. Lamborghini er stadigvæk en flittig bruger af 
Alpine’s produkter, og derudover kan nævnes bilmærker som blandt andet Lotus, Dodge, Jaguar, 
BMW og Honda - flere modeller bliver produceret til bilfabrikanterne og er derfor ikke mærket med 
”Alpine”.

Alpine har fra starten været en innovativ spiller på bilstereomarkedet og har på mange områder 
været forgænger for konkurrenterne. I 1981 udviklede Alpine, i samarbejde med Honda, den første 
navigationsenhed til montering i biler. Den gik under navnet ”Electro Gyrocator” og var ikke GPS-
baseret, som nutidens navigationsanlæg, men en kombination af gasfyldte gyroskoper og specielle 
stabilisatorer. 
Af begynderprodukter kan også nævnes:
Den første computerstyrede equalizer (bilspecifik), første 3-CD changer til montering i instrument-
bordet, verdens mindste CD-changer, verdens første ”flip ud”-skærm, den første producent i ver-
den til at producere en komponent, som kan interagere med iPod’s.
Dette er et lille udpluk af Alpine’s lange historie med udvikling og innovative tanker.

Den lange fortid har bragt Alpine til, hvor de er i dag - skræddersyede løsninger til biler, som er 
fuldt integrerede i bilen og alle de elektroniske komponenter. Dermed ”smelter” storskærmen, som 
blandt andet indeholder navigation og DAB-modtagelse, ind i bilen, og alle de originale funktioner 
vil blive bevaret. Af den hurtigt voksende liste af biler, der bliver produceret anlæg til, kan nævnes 
følgende bilmærker: Audi, BMW, Citroën, Fiat, Mercedes, Peugeot, Skoda og VW.
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