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ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrobila miliontou
převodovku DQ 200
› ŠKODA AUTO od října 2012 vyrobila 1 milion dvouspojkových převodovek
› Denní kapacita 2 000 převodovek DSG; investice 245 milionů eur
› Závod ve Vrchlabí byl oceněn evropskou cenou ‚Továrna roku’
Mladá Boleslav/Vrchlabí, 18. února 2016 – Závod společnosti ŠKODA AUTO
ve Vrchlabí od počátku výroby v roce 2012 vyrobil 1 milion dvouspojkových
převodovek DQ 200. Moderní přímo řazená převodovka se používá ve vozech
značky ŠKODA i v modelech dalších koncernových značek.
„Jeden milion vyrobených převodovek DSG podtrhuje výkonnost našich zaměstnanců
v závodě Vrchlabí a představuje další milník pro výrobu komponentů v České republice,“
říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby Michael Oeljeklaus a
dodává: „V podobě dvouspojkové převodovky DQ 200 vyrábí zdejší škodovácký tým
moderní techniku, která má pro celý koncernu Volkswagen velký strategický význam.“
Transformace vrchlabského závodu z výroby automobilů na výrobu převodovek se
uskutečnila v roce 2012. Za 18 měsíců byla postavena nová výrobní hala, stávající haly
byly modernizovány. Za rychlou přípravu výroby převodovek DQ 200 a za dynamický
rozvoj závodu dostal vrchlabský závod v loňském roce ocenění ‚Továrna roku’. Tato cena
je jedním z nejprestižnějších ocenění v evropském zpracovatelském průmyslu.
„Do přípravy závodu na výrobu převodovek DQ 200 investovala ŠKODA AUTO společně
s koncernem Volkswagen celkem 245 milionů eur, a to do přestavby hal, nákupu
technologií, zřízení tréninkového centra výroby převodovek i do oblasti logistiky.
Vrchlabský závod se tak v posledních letech stal hi-tech výrobním centrem,“ říká Frank
Engel, vedoucí výroby komponentů.
Vrchlabský závod ŠKODA AUTO patří s 1000 zaměstnanci k nejvýznamnějším
zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji. Denní výrobní kapacita bude v letošním roce
rozšířena na 2 000 převodovek DSG.
Kromě převodovek ve vrchlabském závodě, vyrábí ŠKODA AUTO také převodovky
MQ 200 a MQ/SQ 100 v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Dosud jich bylo
vyrobeno přes sedm milionů – na šest milionů převodovek MQ 200 a přes milion
převodovek MQ 100. I tyto mechanické převodovky se používají jak v modelech značky
ŠKODA, tak i ve vozech dalších značek koncernu Volkswagen. Výroba převodovek
v mladoboleslavském závodě společnosti ŠKODA AUTO zaměstnává zhruba 700 lidí.
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Vybrané milníky výroby převodovek ve ŠKODA AUTO:
02/2016:
12/2015:
10/2015 :
10/2014:
02/ 2013:
09/2012:
01/2011:
05/2009:
06/2007:
03/2005:

1 mil DQ 200 v závodě Vrchlabí od r. 2012
6 mil MQ 200 v závodě Mladá Boleslav
1 mil. MQ/SQ 100 v závodě Mladá Boleslav
0,5 mil DQ 200 v závodě Vrchlabí
5 mil MQ 200 v závodě Mladá Boleslav
zahájení výroby DQ 200 v závodě Vrchlabí
4 mil MQ 200 v závodě Mladá Boleslav
3 mil MQ 200 v závodě Mladá Boleslav
2 mil MQ 200 v závodě Mladá Boleslav
1 mil MQ 200 v závodě Mladá Boleslav
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ŠKODA A UTO
› je je dna z nejstarších automobilek na světě. O d roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
ne jprve jízdní k ola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› m á v současnosti následující m odelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, R apid, Octavia, Yeti
a Supe rb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od rok u 1991 patří Volkswagenu, je dnomu z globálně nejúspěšnějších automobilových konce rnů. ŠKODA
AUTO v k once rnovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí ve dle vozů také k omponenty jako motory
a pře vodovky,
› provozuje tři výrobní závody v Č eské re publice; vyrábí v Č íně, Rusku, na Slovensku a v Indii vě tšinou
prostře dnictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lok álními partnery,
› zam ěstnává ce losvětově přibližně 2 5 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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