Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách:
sériová výroba modelu SUPERB iV,
prvního plug-in hybridního vozu značky
MODERNÍ ZÁVOD KVASINY PROŠEL VÝZNAMNOU TRANSFORMACÍ NA VÝROBU PLUG-IN HYBRIDŮ

ODLIŠNÝ VÝROBNÍ POSTUP
Pokročilá technologie plug-in hybridních vozů
vyžaduje řadu zásadních úprav výroby a testování
nových vozidel před předáním zákazníkům. Úpravy
se dotkly především svařovny a montáže, zcela nové
je dokončovací pracoviště. Velký význam má také
tréninkové centrum.
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ZAMĚSTNANCŮ
Kvasin již prošlo školením
na výrobu plug-in hybridů

MILIONŮ EUR
dosáhly investice do přestavby závodu
Kvasiny na výrobu plug-in hybridů

MONTÁŽE
Výrazně komplexnější byly zásahy
do montážní linky. Na montážní
lince přibyl zásobník pro podvozkové
rámy a manipulátory pro vysokonapěťové
akumulátory a 12V baterie.

UPRAVENÉ A NOVÉ PROVOZY

Společnost také vybudovala nové
dokončovací pracoviště. Byly instalovány nové
plničky a pracoviště pro finální úkony, které
se týkají výhradně vozidel s plug-in hybridním
pohonem. Z tohoto místa již zcela funkční
plug-in hybridy odjíždějí do další fáze výroby
spolu s konvenčními vozy.

MONTÁŽE
SVAŘOVNY
Jelikož má plug-in hybridní
provedení automobilu ŠKODA
SUPERB iV i kvůli integraci baterií jinak
tvarovanou podlahu, došlo na svařovací lince
k podstatné úpravě stávajících a zároveň
instalaci zcela nových výrobních zařízení.

DOKONČOVACÍ
PRACOVIŠTĚ

LAKOVNA

SVAŘOVNY

TRÉNINKOVÉ
CENTRUM
Zde probíhá trénink zaměstnanců
zejména v oblasti montáže a propojení
vysokonapěťových komponentů, a to jak na
reálném voze, tak ve virtuálním prostředí.
Součástí tréninku je také školení zásad
bezpečnosti při práci na vozech s hybridním
pohonem.

CENTRUM KVALITY
Zde probíhají zkoušky zaměřené
na bezpečnost a funkčnost vozů.
Nad rámec běžných úkonů se provádí:
kontrola vysokonapěťového systému včetně
funkce nabíjení
kontrola chladicího systému
vysokonapěťové baterie
kontrola správné funkce hybridního pohonu.

PILOTNÍ HALA
V Pilotní hale probíhá optimalizace
stavby vozu jak u předsériových, tak
sériových vozů. Cílem je dosažení plynulé
a vysoce kvalitní výroby sofistikovaného vozu.
Podílí se také na optimalizaci dílů od interních
i externích dodavatelů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
Nová plug-in hybridní verze vlajkové lodě značky se vyrábí výhradně v Kvasinách.
Vzniká tam na stejné výrobní lince jako modely SUPERB se spalovacími motory a oblíbené
SUV značky ŠKODA KODIAQ.
Závod v Kvasinách patří mezi nejmodernější provozy v automobilovém odvětví.
V nedávné době zde byly uvedeny do provozu v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0 například
Automatický sklad menších dílů nebo projekt dProdukce, tedy digitalizace montážní linky.
Vysokonapěťové baterie, které se budou používat v modelu ŠKODA SUPERB iV, se
vyrábějí v Mladé Boleslavi. Slouží pro pohon plug-in hybridů koncernu Volkswagen a jsou
adaptovány pro modulární platformu MQB.

