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Owens-Illinois (O-I) büszke arra, hogy a világ leginkább

fenntartható csomagolóanyagjának gyártója - az üvegnek. Mi 

vagyunk a világ vezető gyártói ezen a területen – kiszolgáljuk a 

vásárlókat ezeken a területeken sör, bor, rövid italok, élelmiszer és

nem alkoholos üdítők. 
O-I Overview | 20182



O-I at a Glance
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 Alapítva1903 Michael J. Owens által

 Központ Perrysburg, Ohio

 2016 globális értékesítés $6.9 milliárd

 26,500 munkavállaló

 78 üzem 23 országban

 Több mint 6,000 közvetlen vásárló

 Több mint 1,800 szabadalom

 Büszkék vagyunk arra hogy a leg fenntarthatóbb

csomagoló anyagot állítjuk elő

O-I Overview | 2018
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Globális jelenlétünk

23

ORSZÁGBAN

78

GYÁR
O-I Overview | 2018

*numbers do not include O-I joint ventures
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Globális ügyfeleink

Új képességeket fejlesztünk, 

kihasználjuk az erősségeinket a 

vállalaton belül, és ügyfélközpontú

gondolkodásmóddal dolgozunk, 

amely lehetővé teszi partnereink

sikerét.
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BIZTONSÁG: A cél befejezni minden 
egyes napot sérülés és baleset nélkül

O-I Overview | 201877



Michael J. Owens története

 Michael J. Owens született 1859 ben Nyugat 

Virginiában

 Amikor 10 éves lett, Owens elkezdett dolgozni 

egy helyi üveggyárban – ez volt a jellemző munka 

egy fiatal fiúnak ezekben az időkben

 1903 ban, Owens feltalálta az Owens Üveggyártó 

Gépet – ez vezetett cégünk megalapításához, és

forradalmasította az üveggyártási folyamatot

 Owens t bevezették a National Inventor's Hall of 

Fame be 2007
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Becoming the World Leader in Glass Packaging

1953 1988 1998

Megalakult

nemzetközi

osztály, amelyel 

megindult a 

terjeszkedés

Latin-Amerikába

és a világ más

részein.

Megvásárolta 

a Brockway 

Glass, amely

biztosította az

iparágban a 

vezető

szerepét

Észak-

Amerikában

Ázsia-csendes-

óceáni területen 

vezető lett az

ACI Glass 

Packaging 

megvásárlásával

Owens Bottle 

Machine 

Company-ként

alakult, amely

forradalmasította

az üveggyártó

iparágat

Megerősödött a K 

+ F iránti 

elkötelezettség 

az Innovációs 

Központ 

megnyitásával, 

egy kis méretű 

üveggyárral az új 

ötletek 

előmozdítása 

érdekében

Egyesült az

Illinois Glass 

Company-vel, 

hogy létrehozza

az Owens-

Illinois-ot, a világ

legnagyobb

üveg gyártóját

Meg

vásárolta a 

BSN 

Glasspack, 

megduplázó

dott jelenléte

Európában

1929 20132004

O-I Overview | 2018

2015

Megnövekedett 

jelenlét egész 

amerikában a 

Vitro 

megszerzésével

Mexikóban



ÍZ
Az üveg az

ízlelőbimbókról szól. A 

fogyasztók 85 százaléka

egyetért - az ételek és az

italok a legjobbak az

üvegben *. Az üveg a 

legtisztább, 

legélvezetesebb

formában megőrzi a 

termékeket.
10 O-I Overview | 2018

Szenvedélyünk az üveg

EGÉSZSÉG
A fogyasztók proaktív

megközelítést

alkalmaznak az

egészségre és a 

wellnessre. A 

kiskereskedők

újragondolják a 

termékválasztást és az

árusítást az

egészségtudatos

vásárlók számára.

FENNTARTHATÓSÁG
Az üveg három természetes 

összetevőből áll: homok, 

mészkő és szóda. Újra 

felhasználható és 

újrahasznosítható. És ez nem 

szennyezi káros vegyi 

anyagokkal a földet vagy az 

óceánokat. 

MINŐSÉG
Bár az érték fontos, a 

fogyasztók továbbra is 

keresik az elérhető

módját a luxus és

egyediség

megtapasztalásának. Ez

létrehozta a prémium

termékek iránti vágyat.



Globális termékportfólió

22% 14% 13%
SÖR BOR RÖVID 

ITALOS

ÜDÍTŐS

14%
ÉLELMISZER

37%

O-I Overview | 201811



"It can be done."
—MICHAEL J. OWENS

12 O-I Overview | 2018



Plants Employees

34 7,800

EURÓPA

10 Országban

HQ: Mex, Switzerland



• Több, mint 200 dolgozó

• 1 kemence, 5 gépsor

• Éves kapacitás kb. 110 000 tonna

• 200-nál több termékváltás évente 

• Fehér termékek gyártása

O-I MANUFACTURING MAGYARORSZÁG KFT.
EURÓPA



Kemence

• Kereszt-oldaltüzeléses kemence

• Olvasztótér:125,4 m²

• Napi olvasztott mennyiség ~ 380 t

• Utolsó felújítás dátuma: 2018.

• Elektrofilter üzembehelyezés 2009-ben

• Teljes mértékben megfelel az IPPC

előírásainak
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Melegoldal

11 Sor: 8 DG 6 ¼” OI PB&BB

12 Sor: 8 DG 4 ¼” OI PB, BB, NNPB

13 Sor: 8 DG 5 ½” BDF PB, BB

15 Sor: 8 SG / DG 4 ¼” OI PB, BB

szimpla és dupla cseppes 

16 Sor: 8 DG 6 ¼” OI PB
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Hidegoldal – Minőségellenőrzés 

 Az ellenőrzési rendszer vizsgáló berendezései az FP- és korszerű IPS-ek minden 

gyártósoron 

 MSC (MCAL 3) az 1/2 és Mcal&Multi 4 az 1/6 gyártósoron 

 Esomatec falvastagság vizsgáló az 1/6 gyártósoron ( minden üvegtípusa , köztük az 

alakos üvegekre is pl. Ferrero)

 Symplex vizsgálóberendezés az 1/3 gyártósoron (fenék, oldalfal, stress és dimenzió 

mérés)

 Új cimkéző berendezés (Zecchetti) és új zsugorító sor (THIMON)

 Kibővített hidegoldali terület 



Kiemelten fontos, hogy olyan minőségi termékeket

és szolgáltatásokat szállítsunk, amelyekben a

vevőink és a fogyasztók megbízhatnak. Ha így

teszünk, azzal megkülönböztetjük magunkat a

versenytársaktól, ami lényeges a hosszú távú

sikerességünk szempontjából.

Miközben azért dolgozunk, hogy az üveg

csomagolóanyagok elsődleges szállítói legyünk, egy

csapatként is kell viselkednünk, a következő

MINŐSÉGI SZABÁLYOKNAK elkötelezetten:

A MINŐSÉG MINDENKI 
FELELŐSSÉGE.
Bármely munkakör, bármelyik területen 

egyformán számít.. 

ELSŐRE JÓL CSINÁLNI. 
Függetlenül attól, hogy milyen nagy vagy 

kicsi, egy folyamat minden lépése  

egyformán fontos. Mindig a lehető legjobbat 

kell nyújtatunk.

LEGYÉL FEGYELMEZETT, 
LEGYÉL MEGBÍZHATÓ.
Légy biztos abban, hogy ismered a vevők 

minőségi követelményeit és következetesen 

tartsd be őket. Ez bizalmi kérdés.
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Irányítási rendszerek
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Köszönjük a figyelmet! 


