
KÖRBER HUNGÁRIA
Energiahatékonyság, 
környezettudatosság
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1994

• Hauni felvásárlás

• 2 termelő egység

• 10000 m2 gyártási terület

• 230 alkalmazott

• Sopiana Gépgyár

1925-1994

2004

• Lemezüzem létrejötte

2016

• 4 termelő egység

• 53000 m2 termelési terület

• 1100 alkalmazott

• Hauni Primary kiterjesztés

1998-2002

• Dohánygyártó és logisztikai 

gépek gyártása

2006

• Portfólió bővítés és 

névváltozás

2021

Körber Hungária története



Irányítási rendszerek
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ISO 9001: Ez a szabvány tartalmazza a minőségirányítási 

rendszerrel kapcsolatos követelményeket, a keretrendszer 

működési feltételeit.

ISO 14001: A környezetirányítási rendszer működési 

követelményeit tartalmazza, melynek célja hogy minimálisra 

csökkentse a vállalat környezetre gyakorolt negatív hatásait, 

illetve összhangba kerüljön az alkalmazott törvényekkel, 

szabályokkal és más környezetevédelemmel kapcsolatos 

előírásokkal és ezeket folyamatosan fejlessze.

ISO 50001:  Energiairányítási rendszerszabvány, amely 

tartalmazza energiamenedzsment rendszerek kialakításához, 

fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges követelményeket. 

Célja, hogy szisztematikus megközelítésben lehetővé tegye a 

szervezet számára az energiateljesítmény folyamatos fejlődését, 

beleértve az energiahatékonyságot, az energiabiztonságot, a 

felhasználást és fogyasztást.
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• Energiatakarékos fűtés és hűtés

• 2015-2019 között 20 régebbi típusú gázkazán lett lecserélve modern kondenzációs kazánra

• Felhasználjuk a gyártócsarnokok hulladékhőjét fűtési célokra

• A régi on-off, split klímák helyett változó hűtőközeg-tömegáramú (VRV) klímaberendezéseket állítottunk üzembe

• Az összes (7db) irodaépület hűtő-fűtő rendszere központi vezérlést kapott, amellyel a munkaidőhöz és a külső 

hőmérséklethez igazodva lehet szabályozni a helyiségek hőfokát

• Irodaépületeink külső nyílászáróira automata árnyékoló rendszereket szereltettünk fel

• Napkollektorok telepítése

• A cél használati meleg víz előállítása a termelési területen dolgozók számára (~800 fő) 

• A 100 m2 őszfelületű sík kollektorok a mosdókat és zuhanyzókat látják el a szociális épületben

• Nyáron a használati meleg víz 80%-t, télen 20-30%-át tudják biztosítani

• Energiatakarékos világítás telepítése

• A hagyományos fényforrások cseréje energiatakarékos LED fényforrásokra

• A projekt várhatóan 830 MWh/év energia megtakarítást eredményez

• Ezzel évente 290 tonnával csökken a CO2 kibocsájtása a Körber Hungáriának

• Elektromos közlekedés támogatása

• 21db  elektromosautó-töltőállomást helyeztünk üzembe, ahol 42 hibrid, vagy elektromos autó egyidejű töltésére van 

lehetőség

• Munkatársak szemléletformálása

• 65 új facsemetét ültettünk a gyártelepen

• CSR programok keretében 200 fát és cserjét ültettek kollégáink a Péchy Blanka téri lakótelep közelében

Kiemelt projektek



A KÖRBER Hungária 2020 évi energiafogyasztása
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14 856 511 kWh

Elektromos áram (zöld energia)

6 811 374 kWh
Földgáz

7 605 653 kWh

CO2

816 924 kg
CO2

1 637 989 kg
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https://www.youtube.com/watch?v=u2qhbTE2wx8

Energiahatékonyság - szemléletformálás

https://www.youtube.com/watch?v=u2qhbTE2wx8


Köszönöm a figyelmet!


