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Dodavatelé pro Auto roku 2018 v ČR
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představuje firmy, které v rámci ankety Auto roku 2018 v České
republice získaly právo používat prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2018 v České republice“. Díly
tuzemských firem přitom nese nejen vítězný vůz Škoda Karoq, ale řada z nich je součástí všech pěti automobilů,
které letos postoupily do finále soutěže. Přihlášené firmy AutoSAP dodávají díly i do převážné většiny všech 34
nominovaných vozů.
Autem roku 2018 v ČR se stal vůz Škoda Karoq, prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2018
v České republice“ tak získávají firmy:
•

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.

•

KAMAX s.r.o.

•

Benteler Automotive Rumburk s.r.o.

•

KARSIT HOLDING, s.r.o.

•

BOS Automotive Products CZ s.r.o.

•

KLEIN automotive s.r.o.

•

BRANO GROUP, a.s.

•

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

•

BRISK Tábor a.s.

•

MUBEA - HZP s.r.o.

•

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

•

PLASTIKA a.s.

•

D R U P O L, výrobní družstvo

•

Saar Gummi Czech s.r.o.

•

Fehrer Bohemia s.r.o.

•

Tawesco s.r.o.

•

Gumárny Zubří, akciová společnost

•

TRW Automotive Czech s.r.o.

•

GUMOTEX, akciová společnost

•

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

•

HP-Pelzer s.r.o.

•

ZPV Rožnov, s.r.o.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl:
„Rád bych především pogratuloval všem, kteří stojí za úspěchem vítězného vozu. Jeho výrobce, ŠKODA AUTO,
je významným členem našeho sdružení stejně jako 22 firem, které do Škoda Karoq dodávají své komponenty.
Anketa dodavatelů pro auta nominovaná do této soutěže i letos ukázala, jak významné mají dodavatelé zastoupení
prostřednictvím své produkce v osobních automobilech nejprestižnějších světových značek, vyráběných na celém
světě. Je zcela přirozené, že právě u domácího výrobce je toto zastoupení nejvyšší.“
Sdružení automobilového průmyslu bylo i letos tradičním partnerem ankety Auto roku 2018 v České republice
a zároveň vyhlašovatelem doprovodné akce Dodavatel pro Auto roku 2018. Letos se do ní zapojily tři desítky
členských firem AutoSAP. 14. ročník soutěže umožnil dodavatelům automobilového průmyslu představit svoje
produkty, které se uplatnily ve vozech přihlášených do soutěže.

Vítězové prestižního označení „Dodavatel pro Auto roku 2018 v České republice“ dodávají na
vítězný vůz Škoda Karoq tyto díly:
•

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. (Speciální spojovací materiál, rychlospojky kapalinových vedení)

•

Benteler Automotive Rumburk s.r.o. (Výztuha podlahy)

•

BOS Automotive Products CZ s.r.o. (Krycí rolo zavazadlového prostoru)

•

BRANO GROUP, a.s. (Grifftastery s/bez kamery, přitahovač 5. dveří, zámek 5. dveří)

•

BRISK Tábor a.s. (Snímače otáček vačkových a klikových hřídelí)

•

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. (senzory, kontrolní jednotky, posilovač brzd a další)

•

D R U P O L, výrobní družstvo (Matice pro podélný střešní nosič)

•

Fehrer Bohemia s.r.o. (Pěnové sedáky a pěnové opěrky)

•

Gumárny Zubří, akciová společnost (Autokoberce přes tunel)

•

GUMOTEX, akciová společnost (EPP výplň podlahy, loketní opěra, tlumení blatníku)

•

HP-Pelzer s.r.o. (Zvuková izolace podběhu kola)

•

KAMAX s.r.o. (Pevnostní šrouby)

•

KARSIT HOLDING, s.r.o. (Podlahy a podběhy)

•

KLEIN automotive s.r.o. (Plechové výlisky karoserie)

•

Koyo Bearings Česká republika s.r.o. (Ložiska)

•

MUBEA - HZP s.r.o. (Pružiny přední a zadní nápravy)

•

PLASTIKA a.s. (Přední/zadní logo, obložení zavazadlového prostoru)

•

Saar Gummi Czech s.r.o. (Dynamická těsnění dveří: vnitřní a těsnění kufru - 5. dveří)

•

Tawesco s.r.o. (Lisovací nářadí, výlisky)

•

TRW Automotive Czech s.r.o. (Přední brzda)

•

Varroc Lighting Systems, s.r.o. (Přední světlomety, zadní svítilny)

•

ZPV Rožnov, s.r.o. (Textilní autokoberce a další příslušenství)

Konkrétní příklady dodavatelů pro Škodu Karoq a jimi dodávaných dílů:
BRISK Tábor do oceněného vozu dodává snímač otáček vačkové hřídele (ten Brisk dodává do všech
koncernových motorů VW 1,5 TSI). Dále snímač otáček klikové hřídele (dodávané do všech koncernových motorů
VW 1,6 a 2,0 diesel). U obou typů se jedná o snímače vyráběné výhradně pro VW motory dle specifikace zákazníka.
V roce 2017 bylo celkem vyrobeno 4 miliony kusů těchto snímačů pro VW, Audi, Škoda, Bentley, Seat.
ZPV Rožnov na model Škoda Karoq dodává jak sériové textilní koberce, tak i kompletní sortiment originálního
příslušenství, včetně TPE a kufrových koberců. Také je dodavatelem speciálního rozkládacího oboustranného
řešení pro zavazadlový prostor.
Koyo Bearings, olomoucká firma, do spojky vítězné škodovky dodává ložiska. Spojka je součástí 7stupňové
automatické převodovky DSG. Titul Dodavatel pro Auto roku získala firma za svou 17letou existenci již potřetí. „Díl,
který dodáváme do koncernu Volkswagen a také do nové Škody Karoq, vyrábíme v objemu 508 000 kusů ročně,
přičemž v následujících letech plánujeme další růst produkce. Jsme hrdí, že je v Autě roku opět naše stopa,“ říká
k zisku titulu ředitel moravského závodu Petr Novák. Mimo vítězného Karoqu a dalších modelů stejné značky
vybavuje Koyo spojkovými ložisky také značky Seat, Volkswagen a Audi.

Více informací: Ing. Miroslav Konvalina, konvalina@autosap.cz, +420 739 764 192, www.autosap.cz

