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Videot autojen valmistuksesta ŠKODA AUTON  
Kvasinyn tehtaalla 
 
› Kahdella videolla näytetään autojen valmistuksen eri vaiheita ŠKODA AUTON Kvasinyn 
tehtaan korinvalmistuslinjalla, maalaamossa ja kokoonpanolinjalla sekä logistiikan toimin-
taa 
› KODIAQ-, KAROQ- ja SUPERB-malleja sekä SUPERB iV -lataushybridejä valmistetaan Kva-
sinyssä kolmessa vuorossa kuutena päivänä viikossa 

 
Kvasiny 24. marraskuuta 2020. Kaksi videota vie kulissien taakse katsomaan autojen eri val-
mistusvaiheita ŠKODA AUTON Kvasinyn tehtaalla. Tässä huippunykyaikaisessa tehtaassa 
syntyy kolmessa vuorossa ja kuutena päivänä viikossa KODIAQ-, KAROQ- ja SUPERB-mal-
leja sekä SUPERB iV -lataushybridejä. Toinen videoista esittelee valmistusprosessia nopeu-
tetuin kuvaotoksin, toinen taasen näyttää kiinnostavaa taustatietoa reaalinopeuksisin otok-
sin. 

 
Kaksi videota vie tutustumiskierrokselle ŠKODA AUTON Kvasinyn tehtaaseen. Ensimmäinen 
kohde on korinvalmistusosasto, jossa joka päivä kootaan jopa 1500 koria. Suurimman osan hit-
saustöistä tekee 893 robottia. Sitten vieraillaan ultramodernissa maalaamossa, ja lopuksi video 
näyttää kokoonpanolinjat, joilla valmistuu yli 50 autoa tunnissa. Joka päivä ŠKODA AUTON Kvasi-
nyn tehtaalla syntyy noin 1200 kappaletta ŠKODA KODIAQ- ja KAROQ-katumaastureita, ŠKODA 
SUPERB -malleja sekä SUPERB iV -lataushybridejä. 

 
ŠKODA kehittää tuotannon automatisointia ja uusien Industry 4.0 -teknologioiden käyttöönottoa 
systemaattisesti. Esimerkiksi syyskuussa 2019 Kvasinyn tehtaalla otettiin käyttöön paperiton ja 
multimediapohjainen digitaalinen dProduction-ohjausjärjestelmä. Tämä multimediatietoa antava 
järjestelmä auttaa työntekijöitä tekemään työvaiheet autonvalmistuksen eri vaiheissa oikein, ilmoit-
taa henkilöstölle tuotantoprosessin muutoksista ja toimii laadunvarmistuksen todisteena. Marras-
kuussa 2019 ŠKODA AUTON dProduction-projekti sai parhaan älykkään digitaalisovelluksen Auto-
motive Lean Production Award -tunnustuspalkinnon. 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlia; perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista 

autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ. 
› Valmisti vuonna 2019 yli 1,24 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteis-
toja. 

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja 
Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

› Työllistää yli 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2019 
 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› OCTAVIA oli vuonna 2019 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5 601 kappaletta, ja sen osuus koko Suo-
men automyynnistä oli 5 %.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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