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ŠKODA AUTO otevírá automatický sklad menších 
dílů v závodě Kvasiny 
 

› Menší díly budou automaticky uskladňovány a následně dopravovány na výrobní linku   

› Přechod na automatický sklad AKL je jedním z největších logistických projektů v novodobé historii 

ŠKODA AUTO  

› ŠKODA AUTO investovala více než 8 milionů eur a počítá s ročními úsporami nákladů ve 

výši více než 1 milion eur 

› Nový sklad umožní efektivnější manipulaci s narůstající komplexitou druhů materiálu   

 

Kvasiny, 25. července 2017 – ŠKODA AUTO ve svém závodě v Kvasinách uvedla do provozu 

nový automatický sklad menších dílů (AKL, z německého Automatisches Kleinteilelager). 

Pro automobilku je výstavba AKL jedním z největších logistických projektů novodobé 

historie. ŠKODA AUTO investovala v Kvasinách do inovativního konceptu více než 8 milionů 

eur. Automatický sklad menších dílů umožní efektivnější manipulaci s narůstající 

komplexitou druhů materiálu a logistické procesy v závodě učiní ještě flexibilnějšími.  

 

„S novým automatickým skladem menších dílů pro náš závod Kvasiny vytrvale pokračujeme v naší 

cestě, abychom skladování a vychystávání menších dílů ve ŠKODA AUTO zautomatizovali,“ říká  

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za výrobu a logistiku. 

„Technologie AKL zvýší naší efektivitu a produktivitu, umožní efektivnější logistické procesy a 

pomůže nám snížit zásobu materiálu. Kromě toho také zlepší ergonomii na pracovišti a bezpečnost 

práce.“ 

 

Jedinečnost skladu spočívá ve stupni automatizace. Sklad disponuje automatickým příjmem zboží 

pomocí robotů a kamery a automatickým výdejem zboží s roboty, zdvižnými plošinami a 

posunovači. Robot překládá boxy z dopravníku do vozíku zcela automaticky, bez zásahu člověka. 

 

V novém automatickém skladu AKL v Kvasinách, kde se vyrábějí mimo jiné vozy ŠKODA KODIAQ, 

ŠKODA SUPERB a v brzké době bude zahájena výroba modelu ŠKODA KAROQ, se drobné díly 

nacházejí na centrálním místě uvnitř skladu dílů. Jak uskladnění, tak vyskladnění probíhá plně 

automaticky. Z AKL jsou drobné díly dopravovány přímo na montážní linku. Tam přicházejí v just-

in-sequence, tedy přesně v takovém pořadí, v jakém mají být doručeny. Nový automatický sklad 

v Kvasinách nabízí kapacitu 45 000 boxů na menší díly (KLT, z německého Kleinladungsträger). 

  

Stavební práce byly v Kvasinách zahájeny v lednu 2016. ŠKODA AUTO investovala více než 

8 milionů eur a počítá s ročními nákladovými úsporami ve výši přes 1 milion eur.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí prodej, finance, výroba 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO otevírá automatický sklad menších 

dílů v závodě Kvasiny 

ŠKODA AUTO ve svém domácím závodě Kvasiny uvedla 

do provozu nový automatický sklad menších dílů (AKL). 

Pro výrobce automobilů je výstavba automatického 

skladu jedním z největších logistických projektů 

novodobé historie. ŠKODA AUTO investovala v 

Kvasinách do inovativního konceptu více než 8 milionů 

eur. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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 více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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