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ŠKODA AUTO vyrobila v závodě v Mladé Boleslavi 
osm milionů manuálních převodovek MQ200 
 

› ŠKODA AUTO vyrábí různé typy převodovek pro modely několika koncernových značek 

› Výroba manuálních převodovek MQ100 a MQ200 probíhá v hlavním závodě v Mladé Boleslavi, 

automatická převodovka DQ200 vzniká v závodě ve Vrchlabí 

› Převodovka MQ200 se začala v Mladé Boleslavi vyrábět v roce 2000 

 

Mladá Boleslav, 20. července 2021 – Společnost ŠKODA AUTO dnes vyrobila osmimiliontou 

manuální převodovku typu MQ200 od zahájení její výroby v závodě v Mladé Boleslavi v roce 

2000. Manuální pěti- nebo šestistupňová převodovka montuje do různých modelů značky 

ŠKODA i do vozů koncernových značek Volkswagen, Audi a Seat. Denně jich vyrobí celkem 

1900 kusů. Dále automobilka vyrábí ve svém mateřském závodě také převodovku MQ100.  

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, 

zdůrazňuje: „Blahopřeji všem zaměstnancům k dosažení tohoto výrobního jubilea. Je to skvělý výkon 

a dokládá naše technické dovednosti – manuální převodovka MQ200 je symbolem vysoké kvality a 

dlouhé životnosti. Výroba této převodovky je jasným signálem pro význam výroby komponentů na 

úrovni celého koncernu Volkswagen.“ 

 

Jen v loňském roce bylo v Mladé Boleslavi vyrobeno 383 000 kusů manuální pěti- nebo šestistupňové 

převodovky, denní objem výroby v současnosti dosahuje přibližně 1900 kusů. Převodovka MQ200 se 

montuje do vozů s benzínovými motory s točivým momentem do 200 Nm a objemem od 1,0 do 1,6 

litru. Používá se v modelech značek ŠKODA, Volkswagen, Audi a Seat. 

 

Vedle montáže převodovek MQ100 a MQ200 v Mladé Boleslavi vyrábí česká automobilka také přímo 

řazenou automatickou sedmistupňovou převodovku DQ200, a to v závodě ve Vrchlabí. Celkem 

společnost zaměstnává ve výrobě převodovek v obou závodech zhruba 1700 pracovníků. 

 

V těsném sousedství výroby převodovek – ve stejné hale závodu v Mladé Boleslavi – vyrábí 

ŠKODA AUTO také vysokonapěťové trakční baterie pro plug-in hybridní modely ŠKODA SUPERB iV 

a ŠKODA OCTAVIA iV. Na stejném místě bude navíc na začátku roku 2022 zahájena výroba 

bateriových systémů MEB pro model ŠKODA ENYAQ iV. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

 

 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku   

a Interní komunikace   

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí za výrobu, HR a životní prostředí 

T +420 730 862 599 

kamila.biddle@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO vyrobila v závodě v Mladé Boleslavi osm  

milionů manuálních převodovek MQ200 

Převodovka MQ200 se montuje do vozů s benzínovými 

motory s točivým momentem do 200 Nm a objemem od 

1,0 do 1,6 litru. Používá se přitom v modelech značek 

ŠKODA, Volkswagen, Audi a Seat. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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