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Videa: Výroba automobilů ve ŠKODA AUTO v Kvasinách
› Dvě videa ze závodu společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách ukazují operace ve svařovně,
lakovně, na montážní lince a v logistice závodu
› Výroba modelových řad KODIAQ, KAROQ, SUPERB a SUPERB iV s plug-in hybridním
pohonem probíhá nepřetržitě šest dní v týdnu
Kvasiny, 24. listopadu 2020 – Ve dvou videích umožňuje společnost ŠKODA AUTO obsáhle
nahlédnout do procesů ve svém vysoce moderním výrobním závodě v Kvasinách. Automobilka
zde vyrábí nepřetržitě šest dní v týdnu modelové řady KODIAQ, KAROQ, SUPERB a SUPERB iV
s plug-in hybridním pohonem. První z obou videí ukazuje výrobní proces v dynamické podobě,
zatímco druhé video klade důraz na zajímavé informace ze zákulisí výroby.
Obě videa s sebou berou diváky na prohlídku závodu společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách. Nejprve
zavítají do svařovny, kde se sestavuje až 1500 karoserií denně. Velkou část souvisejících svářečských
prací zde vykonává celkem 893 robotů. Po nahlédnutí do vysoce moderní lakovny ukazují videa
montážní linky, na nichž se za hodinu vyrobí více než 50 automobilů. Společnost ŠKODA AUTO tedy
v kvasinském závodě vyrábí v každém ze šesti dnů týdne přibližně 1200 kusů svých modelů KODIAQ,
KAROQ, SUPERB a SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem.
ŠKODA AUTO v tomto vysoce moderním závodě důsledně automatizuje výrobu a trvale implementuje
nové technologie z oblasti průmyslu 4.0. Česká automobilka tak zde od září 2019 realizuje projekt
digitalizace „dProdukce“. Tento projekt poskytuje podporu při správné realizaci výrobních operací,
upozorňuje na změny v procesu výroby a slouží k dokumentaci kontrol kvality. V listopadu 2019
získala společnosti ŠKODA AUTO za projekt „dProdukce“ ocenění Automotive Lean Production Award
v kategorii „Special Award – Smart Digital Application“.
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Videa k tématu:
Video: Výroba automobilů ve vysoce moderním závodě
ŠKODA AUTO v Kvasinách

Video poskytuje komplexní pohled na výrobní procesy
a poskytuje zajímavé základní informace o
nejmodernějším výrobním závodě v Kvasinách.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO
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Footage: Výroba automobilů ve vysoce moderním závodě
ŠKODA AUTO v Kvasinách
Druhé video nabízí rozsáhlou footage ze závodu ŠKODA
AUTO v Kvasinách. Automobilka zde vyrábí nepřetržitě šest
dní v týdnu modelové řady KODIAQ, KAROQ, SUPERB a
SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem. Z výrobní linky
denně sjíždí přibližně 1200 vozidel denně.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.

