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Skal publiseres straks 

              CASIO: G-SHOCK-klokke nr. 100 million solgt 

(første modell, lansert i 1983) 

Bergen, september 2017 – I august i år ble milepælen 100 millioner utleverte G-SHOCK-klokker på 
verdensbasis nådd. CASIO lanserte den støtsikre klokken G-SHOCK for første gang i april 1983. 

Utviklingen av G-SHOCK begynte i 1981. Klokken oppstod takket være lidenskapen til en teknisk 
utvikler, som ønsket seg en robust klokke som ikke blir skadet selv om den faller ned. I 1983 – to 
år og over 200 prototyper senere – ble den første G-SHOCK-modellen, DW-5000C, lansert i den 
nye, støtsikre utførelsen. Dermed måtte man revidere oppfatningen om at klokker generelt er 
ømfintlige og lett blir skadet dersom de faller ned eller utsettes for støt. En ny produktkategori var 
født: det «tøffe» uret. Senere har funksjonene og ytelsen til G-SHOCK stadig blitt videreutviklet og 
forbedret. 

      * Tallet fra GJ2018 indikerer antall utleverte eksemplarer per slutten av august. 

CASIO viderefører sitt suksessrike G-SHOCK-merke, slik at kunder over hele verden kan 
fortsette å bruke disse fremragende klokkene. Hver nye G-SHOCK skal overgå forventningene. 
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Historien om G-SHOCK 

G-SHOCK: fra konsept til utvikling (1981 til 1983)  
Utviklingen av G-SHOCK begynte i 1981. På den tiden ble klokker fort skadet av støt, og betraktet 
som ømfintlige gjenstander som måtte håndteres forsiktig. G-SHOCK-konseptet oppstod da en 
ansatt hos CASIO mistet en klokke han hadde fått av foreldrene sine i anledning bestått 
opptaksprøve til videre skolegang, i gulvet. Klokken ble dessverre ødelagt. Senere fikk han ideen 
til en ny klokke som ikke blir skadet selv om den faller ned. Etter mer enn 200 prototyper hadde 
man endelig en hul kabinettstruktur som beskyttet klokkens indre på kritiske steder. I tillegg ble det 
lagt uretan rundt hele kabinettet. Således oppsto DW-5000C, den første G-SHOCK-modellen, som 
ble lansert i 1983. Navnet G-SHOCK kommer av et utviklingskonsept som tåler kraftige støt under 
gravitasjonspåvirkning (fritt fall). 

 

Hul struktur DW-5000C 

 

Kjempesuksess i USA (1984 til 1990)  
I 1984 ble det vist en reklame for G-SHOCK i USA, der en ishockeyspiller slår et G-SHOCK DW-
5200C istedenfor en puck. Folk stilte spørsmål ved om klokken faktisk var så solid som reklamen 
tydet på, og et populært tv-program satte opp et likt scenario for å teste klokkens 
motstandsdyktighet. G-SHOCK viste fortsatt riktig klokkeslett, noe som langt på vei ga det ry som 
støtfast. Dessuten passet størrelsen mange amerikanere, og klokken ble mye brukt av friluftsfolk, 
brannfolk, politifolk osv. G-SHOCK ble etter hvert et populært merke i USA. Og med det innovative 
LCD-displayet på DW-5900C, som ble lansert i 1990, ble merket særlig interessant for 
rullebrettkjørere på USAs vestkyst. 
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Kjempesuksess i Japan (begynnelsen av 1990-årene)  
I 1990-årene begynte japanske tidsskrifter å omtale den siste amerikanske gatemoten. 
Motetrendene tok Japan, og slik ble også interessen for G-SHOCK vekket. Den gang kunne DW-
5900C bare kjøpes utenfor Japan, men klokken kom likevel inn i japanske moteforretninger som 
importert motetilbehør. Modellen ble stadig mer populær blant motebevisste japanere. Og 
populariteten vokste ytterligere da enkelte berømte musikere og filmhelter begynte å bruke den. I 
en tidsskriftartikkel ble det gitt en grafisk presentasjon av G-SHOCK-modellenes kronologi, noe 
som også henledet oppmerksomheten mot eldre modeller. Dermed ble G-SHOCK enda mer 
populært. Totalt antall leverte klokker til Japan økte fra ca. 10 000 i 1990 til ca. 700 000 i 1995 – en 
ekte salgssuksess, med andre ord. G-SHOCK var den første digitale klokken som ble en del av 
ungdomsmoten. 

Utvidelse av modellutvalget / tilknytning til idretts- og ungdomskulturen (fra midten av til slutten av 
1990-årene)  
For å nå en større målgruppe med G-SHOCK, utvidet CASIO midt på 1990-tallet modellutvalget. I 
1996 ble MRG-1 lansert som en del av den nye MR-G-serien, som rettet seg både mot voksne 
menn og ungdom. Samme år ble MRG-100 lansert. Begge modellene var støtsikre og hadde 
kabinetter av helmetall. Det var starten på et initiativ som skulle gjøre G-SHOCK til et merke som 
både ungdom og voksne liker. 

Foruten gatemote orienterte G-SHOCK-klokkens modellutvikling seg mot idrettsutøvere, blant 
annet snøbrettkjørere og surfere, men også mot reggae-fans og klubbgjengere, DJ’s og dansere. I 
tillegg ble det utviklet modeller via samarbeid med miljøvernorganisasjoner og idrettsklubber. På 
den måten nådde man unge mennesker og kunne formidle deres budskap. Per 1997 var det solgt 
6 millioner G-SHOCK-klokker på verdensbasis, hvorav 2,4 millioner i Japan. G-SHOCK hadde blitt 
en viktig del av ungdomskulturen. I tillegg til dette sponset G-SHOCK noen av verdens største 
idrettsarrangementer i idretter som fotball og seiling. Merkets kraft kunne føles over hele verden. 

 

MRG-1 MRG-100 DW-8200K 
Ny «Dolphin & Whale Eco-

Research Network»-modell 

Tilbake til røttene: tøff ytelse (slutten av 1990-årene til 2000-årene)  
Etter et høydepunkt i 1997 gikk salgstallene for G-SHOCK ned. Årsaken kan være at det er oppstått 
så mange modeller via samarbeid, og at hovedfokus var på klokken som motesymbol istedenfor på 
dets viktigste kjennemerke, støtsikkerheten. Da CASIO ønsket å vende tilbake til G-SHOCKs røtter, 
ble det rettet fullt fokus på tøff ytelse og integrerte nye teknologier for å gjøre klokken enda mer 
populært. G-SHOCK-modellene ble videreutviklet både når det gjaldt funksjonalitet og ytelse. Her 
kan man særlig nevne GW-300 (2002) med radio- og solcelleteknologi, GW-9200 (2008), som kan 
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motta radiosignaler for tidskalibrering fra seks stasjoner over hele verden, og GW-4000 (2012) med 
TRIPLE-G RESIST-teknologi, som tåler støt, sentrifugalkrefter og vibrasjon.  

 
Stadig innovasjon (nåtid)  
Den tradisjonelle forestillingen om en klokke utfordres stadig, slik at utviklingen av G-SHOCK-
klokken også i dag går med store skritt. Den Bluetooth® 4.0-kompatible GB-6900-modellen (2012) 
kan kobles opp mot smarttelefon, noe som gir brukeren en helt ny verdi. GPW-1000 (2014) er utstyrt 
med et hybrid system for mottak av tidssignaler via GPS-satellitter og seks radiosendere over hele 
verden. På den måten kan klokkeslett vises enda mer nøyaktig uansett hvor man er. I mai 2017 
lanserte CASIO GPW-2000 med treveismodulen Connected Engine. Modulen mottar radiobølge- 
og GPS-satellittdata for tidskalibrering. Ved oppkobling mot smarttelefon kan det også opprettes 
forbindelse til tidsservere på internett. Modulen oppdaterer automatisk klokkens interne data etter 
tidssoner og sommertid via smarttelefonen, slik at klokkeslettet til enhver tid er riktig – en helt ny 
presisjon. CASIO utfordrer stadig vår konvensjonelle bruk av klokken, noe som gir seg utslag i helt 
nye funksjoner og hittil ukjent ytelse.  

 
«G-SHOCK»-opplevelse for alle  
I tillegg til produktoptimalisering utvider CASIO kontinuerlig sine markedsføringsaktiviteter for å 
gjøre «G-SHOCK»-opplevelsen tilgjengelig for mennesker over hele verden. Siden 2008 har man 
arrangert SHOCK THE WORLD, et samarbeid med musikk og idrett som har et nært slektskap med 
G-SHOCK-merket. 31. august 2017 hadde dette arrangementet blitt avholdt i 73 byer over hele 
verden – en enestående mulighet for G-SHOCK-fans til å oppleve klokken med alle sanser. I tillegg 
til arrangementene har CASIO stilt lokaler til rådighet der alle som er interessert i G-SHOCK, kan 
oppleve klokkene på nært hold. Først ut var G-SHOCK STORE i Odaiba (Tokyo), som ble åpnet i 
2003 – et sted der «G-SHOCK»-opplevelsen ble delt med kundene og de besøkende ble oppdatert 
på nyheter. I dag er det seks slike butikker i Japan, deriblant i Marunouchi og Ginza (begge i Tokyo), 
samt åtte steder i andre ledende verdensmetropoler, som f.eks. London og New York. I tillegg 
finnes det mer enn 1000 rene CASIO-forretninger som selger G-SHOCK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GB-6900 GPW-1000 GPW-2000
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Historikk for de viktigste G-SHOCK-modellene 

År Modell Kjennetegn 
1983 DW-5000C Første støtfaste G-SHOCK 

1985 DW-5500C Rektangulær tallskive i støv-/smussavvisende utførelse 

1987 DW-5600C 
Den mest solgte modellen og etterfølger til det 
rektangulære DW-5000-armbåndsuret 

1989 AW-500 Kombinasjon av analogt og digitalt display 

1990 DW-5900C/DW-6000 Første suksessmodell i Japan, med ny tallskivedesign 

1992 DW-6100 Første modell med temperatursensor 

1993 DW-6300 
Første Frogman-dykkerur, vanntett ned til en dybde på 
200 meter 

1994 
«Dolphin & Whale Eco- 

Research Network»-
modell 

Første miljøvennlige modell 

1996 
G Presents  

Lover’s Collection G-SHOCK + BABY-G klokke (for ham og henne) 

1996 MRG-1 Første modell i MR-G-serien 
1996 MRG-100 Kabinett av helmetall i støtfast utførelse 
1998 DW-9300 Første Tough Solar G-SHOCK solcelle 
2000 GW-100 Første G-SHOCK med radiotidsdisplay 
2002 GW-300 Første G-SHOCK radiosolcelle 

2008 GW-9200 
Første modell med multibånd 6-teknologi for 
automatisk tidskalibrering med seks radiosendere på 
ulike steder rundt omkring i verden 

2008 GS-1200 
Første modell med Tough Movement, et kompakt 
analogt radiosolcelle-urverk 

2010 GW-3000 Pilotklokke som tåler tyngdekraft og sentrifugalkrefter 

2012 GW-4000 
Første G-SHOCK med TRIPLE G RESIST, som tåler 
støt, sentrifugalkrefter og vibrasjon 

2012 GB-6900 Første modell som kan kobles opp mot smarttelefon 

2012 GW-A1000 
Første modell med Smart Access-system, som 
muliggjør perfekt drift av en rekke funksjoner 

2014 GPW-1000 
Første G-SHOCK som mottar både GPS- og 
radiobølgesignaler for tidskalibrering av seks stasjoner 
over hele verden. 

2017 GPW-2000 

Første modul med treveismodulen Connected Engine, 
som mottar både radiobølge- og GPS-signaler for 
tidskalibrering. Ved oppkobling mot smarttelefon kan 
det også opprettes forbindelse til tidsservere på 
internett.  
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31. august ble utleveringen av G-SHOCK nr. 100 million feiret hos Yamagata CASIO. I løpet av 
feiringen ble det montert en jubileumsbaklokk med tallet 100 000 000 inngravert i MRG-G1000B-
1A4ER i MR-G, G-SHOCK-merkets flaggskipserie.* 

MRG-G1000B-1A4ER er utstyrt med et hybrid tidsvisningssystem som mottar både GPS- og 
radiobølgesignaler. Motstandskraften til G-SHOCK gjenspeiler seg i et designtema med karminrødt 
preg som minner om samuraikrigernes røde rustning. 
* Denne klokken er ikke for salg. 

 

 

 
 
Feiring (nr. 2 fra venstre:  Montering av jubileums Jubileumsbaklokket 

Yuichi Masuda, Director & Head of      baklokket 

Timepiece Product Division) 

 

 
MRG-G1000B-1A4ER  

(lansert 2017; tallet 100 000 000 er inngravert på kabinettbaksiden for å markere utleveringen av 
eksemplar nr. 100 million 

 


