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Ár-La Magyarország Kft.

Az Ár-La Magyarország Kft. jogelődje 1992 -ben alakult azzal a céllal, hogy
korábban szerzett építés-kivitelezési tapasztalatainkat egy családi vállalkozás keretében
kamatoztathassuk. Cégünk az elmúlt 28 év során folyamatos növekedésen, fejlődésen ment
keresztül, így ma egy széles spektrumú építőipari vállalattal állunk Megrendelőink rendelkezésére.
Mindig fontosnak tartottuk a kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést, így
elsődlegesnek véljük a kivitelezési technológiák terén minél nagyobb függetlenséget elérni, melyet
folyamatos beruházásokkal, géppark bővítéssel érünk el. Így ma már képesek vagyunk a részben
az általunk kitermelt anyagokból aszfaltot gyártani, majd abból a teljes bedolgozói láncunk
segítségével utat építeni. A közművesítést, kiegészítő létesítményeket saját alkalmazásunkban álló
kivitelező csapattal végezzük az elérhető legjobb technológiák alkalmazásával. A létesítmények
életciklusának végén, azok elbontás után az újrahasznosítható anyagokat saját feldolgozás után
újra beépítjük, az újra fel nem használhatókat saját hulladéklerakóban helyezzük el.
A kiváló szakmai gárda és az általuk meghonosított munkaszemlélet segítségével
képesek vagyunk komplex szervezést és precíz megvalósítást valamint jelentős erőforrás és
technológiaigényes feladatok megvalósítására. Társaságunk tevékenységének sikerességét
többek között az erős pénzügyi és nagyszámú emberi erőforrás, a folyamatosan frissülő, naprakész
szakmai tudás, a jelentős saját gépkapacitás és a kiterjedt partnerhálózat biztosítja.
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Jelentős referenciákkal és több mint két évtizednyi tapasztalattal rendelkezünk
nagytömegű földmunkák önálló és generál kivitelezésében.
A megvalósítás és organizáció során fő cél a műszaki tartalom I. osztályú megvalósítása
mellett a maximális költséghatékonyság. Ennek érdekében törekszünk a mozgatott anyagok
súlypontjának minimális eredő elmozdítására, szelektív kezelésére.
Cégük a kivitelezéshez saját tulajdonban lévő gépparkból, a feladat típusához és
volumenéhez igazítottan biztosítja a szükséges eszközöket. Beszállítandó anyagigény (murva,
homokos kavics, töltőföld) esetén üzemeltetésünk alatt álló bányák, anyagnyerő helyek állnak
rendelkezésre, melyek organizációs igény szerint tovább bővíthetők. Műszakonkénti bedolgozási
(anyagmozgatási) kapacitásunk eléri a 20 000 m3-t a szállítási távolság függvényében.
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Városépítés során kivitelezzük felszín alatti létesítmények szokványos földkiemelési
munkáit a feladat szerinti területen, mélységgel, organizációval, végezünk födém-, épület alóli,
alaptestek közötti földmunkát a projekt jellegének megfelelően.
Kivitelezéseink alkalmával készítünk terepbe végzett bevágásokat, töltésépítéseket a
kapcsolódó tükörszintek, rézsűk kialakításával, szükséges agyagmennyiség beszállításával,
kiszoruló anyagmennyiség elhelyezésével.
A bedolgozás során geodéziai kitűzéssel, utólagos ellenőrző mérésekkel biztosítjuk a terv
szerinti geometriát, talajmechanikai vizsgálatokkal, mérésekkel ellenőrizzük a földmű terv szerinti
minőségét, igény szerint, nagy töltésvastagság esetén konszolidációs méréseket végzünk.
Vállalásaink során igény szerint elvégezzük a földművekhez kapcsolódó munkarészeket,
vízrendezési feladatokat, nyílt árkos vagy zárt csatornás csapadékvíz elvezetést, átereszek
műtárgyak elhelyezését, növénytelepítést, felületek gyepesítését.
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Útépítési munkáink kiviteleztünk kül- és belterületi, jellegében és volumenében eltérő
útépítési projekteket, készítettünk aszfalt, bazaltbeton, betonkő pályaszerkezeteket. Gépparkunk,
műszaki és fizikai kapacitásunk alkalmas generál feladatok bonyolítására, alépítmény, akár
nagytömegű földmű, rugalmas és merev pályaszerkezetek teljes, szakszerű kivitelezésére.
Eddigi kivitelezéseink során új építésű utak, forgalom alatt kivitelezett új csomópontok, igény
szerinti bővítési munkák, autópálya alépítményi munkák, teljes közbeszerzési útépítési és
rendezési projektek, valamint bevásárló- és logisztikai központok személy- és teherforgalmi
burkolatok kivitelezése terhelésnek és igénybevételnek megfelelő rétegrenddel. A terv szerinti
rétegrendnek megfelelően készítünk védőréteget akár zúzottkő, homokos kavics, vagy daráltbeton
felhasználásával, hidraulikus kötőanyagú stabilizációt finisheres, gépi, ill. kézi bedolgozással.
Szakszerű gépi és kézi bedolgozással készítünk aszfalt pályaszerkezeteket, amelyek
lehetnek új építésű utak, csomópontok, körforgalmak, valamint ezek bővítései kapcsolódó
forgalomtechnikával. Kivitelezünk aszfalt pályaszerkezetű térburkolatokat lejtések, esésváltások
kialakításával, gyalogos járdákat kapcsolódó útszegélyek kialakításával.
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Különleges igények, nagy teherbírás, kopás- és időállóság esetén készítünk merev
pályaszerkezetű beton-, bazaltbeton burkolatokat, vasalt és vasalatlan kivitelben, dilatációk
kialakításával kompletten, alkalmazott közúti terhelésnek megfelelően. Térburkolatok
kivitelezéséhez rendelkezünk trapéz keresztmetszetű nyíróbordás zsalurendszerrel többféle
hasznos vastagsággal, készítünk érdesített, gépi csiszolt felületeket.
Esztétikai, valamint optikai felület elkülönítés szempontját is figyelembe véve kivitelezünk
beton térburkolatokat. Bevásárló központok parkolóiba, járdaszigetekbe szín, mintázat szerinti
kézi rakással, pályaszerkezetként belterületek kisebb forgalmú útjaira gépi rakással készítünk
burkolatokat.
Generál projektek részét képző, vagy különálló egységként vállaljuk kockakő burkolatok,
természetes anyagú útszegélyek készítését igény szerint bazalt, gránit felhasználásával.
Vállalásaink során igény szerint elkészítjük az útépítéshez kapcsolódó kiegészítő munkákat,
vízrendezési feladatokat, nyílt árkos vagy zárt csatornás csapadékvíz elvezetést, annak
műtárgyait, közműkiváltásokat, árvédelmi töltés készítését, zaj- és porvédelem miatti falak, fasor
telepítését, rézsűk, felületek gyepesítését.
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Infrastruktúraépítés
2019.

• Csepel Metrans logisztikai központ teljes infrastruktúrájának bővítése

2019.

•Ferihegy T2 körforgalom és gyalogos-kerékpárosút építése

2019.

•Liget nagyjátszótér,sportpályák,kis botanikus kert és kutyafuttató
kivitelezése

2018.

•Ferihegy Holiday Lite parkoló bővítése

2018.

•Nyíregyháza – LEGO HAB-ENB épületek út és közmű építése

2017.

•Nyíregyháza – Legó gyár III. számú bővítésének keretei között a helyi
infrastruktúra, és a belptető rendszer kiépítése

2016.

•Csepel Metrans logisztikai központ teljes infrastruktúrájának kiépítése.

2015.

•Bag 3. sz. főút - 2105 j. út körforgalom építése - NIF Zrt.

2014 -2015.

•Komposztferm Kft – tereprendezés, alapozás, közmű- és burkolatépítés

2013 -2014.

•Auchan – Budaörs, Debrecen, Fót, Miskolc, Szeged, Szolnok, Budakalász
üzemanyagtöltő állomások külső infrastruktúra építése

2013.

•Immochan M5 Kereskedelmi park infrastruktúra fejlesztése, vasúti átjáró
építése, közművek, útépítés

2012.

•Auchan Budapest, Szemere telep, külső infrastruktúra építése

2008.

•Kecskemét, Auchan bevásárlóközpont fejlesztési terület
infrastruktúra - vízi, elektromos és távközlési közművek építése
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előkészítő

Útépítések
2020.

•Ferihegy Apron 1 álló helyek bazalt beton cseréje

2020.

•Ferihegy TWY Y aszfalt padka felújítása

2018.

•Nyíregyháza – LEGO HAB-ENB épületek út és közmű építése

2018.
2017.
2017.
2015.
2015.
2015.
2015.
2014.
2014.
2013.
2012.

•Kerepes – Alföldi u., Dessewffy u., Mártírok u felújítása
•Bp. XVI.ker. Futórózsa utca teljes pályszerkezetcsere kivitelezése – 560 fm
•Csömör – Körmendi és Sármány utca teljes útpályacseréje
•Budapest XI.kerület Antónia-lépcső út és járdépítési munkái
•Dunakeszi Pallag utca burkolatmarási és úrjaaszfaltozási munkái
•Nagytarcsa - útépítési munkák az Alsó Ipari Körúton
•Bag 3. sz. főút - 2105 j. út körforgalom építése - NIF Zrt
•55. sz. főút szélesítése és kerékpárút építése 10 km hosszon
•31. sz. főút JNSZ megyei szakasz útfelújítási munkái
•Fót 2012 j. út felújítása
•Decathlon áruház parkolóbővítése
•Hany-Tiszasüly árvízi tározó útépítési munkái - 32 km
•Budapest XV. ker. Újszász utca útépítés
•Budapest 2011. évi útfelújítások kivitelezése
•Budapest XVII. ker. Pesti úti kerékpárút építési munkái
•Budapest XV. ker. Zsókavár u. 2. és 44. sz. épületek mentén húzódó
szervízút és környezetének útfelújítási munkái

2011.

Ár-La Magyarország Kft.

2010.

•Tahitótfalu község belterületén megvalósítandó Rózsa u., Koós K. u.,
•Visegrádi u.és Kertész u. (földutak) szilárd burkolatúvá történő
•Csömör, Táncsics, Mező és József Attila utcák útépítése
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2008.
2007.
2006.
2005.
2004.

2002 – 2003.
2002.
2001.
2000.
1999 - 2000.
1999.
1997 - 1998.
1997.
1996.

•Kecskemét, Auchan, Fejlesztési terület előkészítő infrastruktúra – 52-es
főút átépítése, bekötő utak építése
•Holcim betonüzem térburkolat, Vecsés
•Auchan áruházak kertészeti bővítés – parkoló és útépítés Csömör,
Dunakeszi, Solymár, Soroksár, Székesfehérvár, Kecskemét
•Csömör belterületi utak építése
•Farkasréti Temető – útépítés és térrendezési munkái
•Csömör Dechatlon útépítés
•Óbudai Auchan, Jégtörő utca – útépítés
•Csömöri regionális hulladéklerakó
•Kincsem Park
•Mahart-Szabadkikötő – térburkolat
•Budaörs Trend Divatközpont közúti kapcsolatai
•Csömör belterületi útépítések, Csömöri Önkormányzat
•Csömör Palotai útépítés
•Budapest XVI. ker. – Feldebrő utca útépítés
•Budapest XVI. ker. – Tiszakömlő utca útépítés
•Mahart Szabadkikötő F2 ép. előtti útburkolat
•Kaposvár Damjanich u. – útépítés
•Kaposvár 61. sz. útépítés északról elkerülő szakasz
•Délpesti szennyvíztisztító
•Tök Komposztüzem – út és térburkolat
•M3 autópálya építési munkái
•Csepel Szabadkikötő Rt.
•Várpalota Komposztüzem
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Magasépítések
2017.

•Budapest, XVI. Szabadföld út, Ár-La Magyarország Kft. irodaház építése

2016.

•Budapest, Csepel Metrans logisztikai központ irodaépületének építése

2014.

•Komposztferm Kft. üzem szerkezetépítési munkák - Tök

2010.

•Lakóingatlanok építése - Csömör

2005–2006.

•Farkasréti temető támfalrendszer és kripták generál építése

2005.

•Jászberény – kereskedelmi központ építési munkái

2004.

•Százhalombatta – kereskedelmi központ építési munkái
•Kincsem Park istállók építése

2003.

•Logisztikai Park építési munkái

1999.

•OBI ÁRUHÁZ építése
•Várpalota komposzttelep építés
•Tök komposzttelep generál építés

1997.

•M7 autópálya 33,7 szelvénynél
•OMV töltőállomás építési munkái
•Várpalota Komposzttelep építés
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Szerkezetépítés
2020.

•Budapest, Csepel Metrans vámsátor alapozása

2020.

•Liget botanikus kert vízgépészeti akna

2019.

•Liget nagyjátszótér vízgépészeti akna

2016.

•Budapest, Csepel Metrans darupálya építése

2014.

•Komposztferm Kft. üzem szerkezetépítési munkák – Tök

2012.

•Miskolc, Csorba telepi körtöltés, vasbeton gát és zsilipaknák építése

2010.

•Lakóingatlanok építése – Csömör

2009.

•TBG Betonüzem üzem alatti átépítése - Budapest X. ker. Basa u.

2008.

•TBG Betonüzem építése – Csömör
•Holcim Betonüzem – Vecsés

2007.

•Betonüzem Budapest. XXII. ker. Bányalég utca

2004.

•Holcim betonüzem - Pomáz

2003.

•Holcim betonüzem - Kistarcsa

2002.

•Holcim betonüzem – Dunaharaszti

2000.

•Kincsem Park építési munkái
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Nagytömegű földmunkák
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011 -2012.
2010.

2009.
2008.
2007.
2006.

•M4 autópálya földműépítése - Monori elkerülő szakasza
•Dombóvár–Baté vasúti vonalszakasz alakító földmunkái
•Csepel Metrans logisztikai központ földmunkája
•55. sz. főút földmunkái
•M30 Miskolc, autópálya földműépítés
•Abony, 3122. j út alépítményi munkák
recycling technika alkalmazásával

•Csömör, Rét utca töltésépítés
•Átvíztározó, Hany-Tiszasüly
•Makó Béta projekt - tereprendezés
•Csongrád, Dunakeszi Tesco Áruház tereprendezése
•Pécs, Tesco Áruház durva tereprendezés
•Törökbálin,Bálint Márton iskola és sportközpont
•Pécs Málom Ipari Park tereprendezési munkái
•Miskolc Auchan tereprendezési munkái
•Maglód Auchan Hipermarket és Kereskedelmi Park
•Budapesti Központi Szennyvíztisztító
•Budapest XVIII. ker. Szent László u.
• Pakura tavak kármentesítése
•Hankook Európai Gumigyár, Dunaújváros
•Budapest, Aréna Pláza földvisszatöltése
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200.000 m3
4 000 m
300 000 m3
10 000 m
200.000 m3
4 000 m

500.000 m3
73.000 m3
62.000 m3
44.000 m3
35.000 m3
1.100.000 m3
350.000 m3
1.336.000 m3
400.000 m3
210.000 m3
400.000 m3
15.000 m3

Nagytömegű földmunkák
2005.

•M5 autópálya földműépítési munkái

2,0 km

•Auchan áruház Csömör
•Budapest XII. ker. Farkasréti temető talajcsere
2004.

•Csömör Komposztálóüzem

25.000 m3

2003.

•Samsung Göd

30.000 m3

2002.

•Budapest IX. kerület, Millenium Center

2000.

•Kincsem Park földmunkái

250.000 m3

1999.-2000.

•Kaposvár - 61.sz. főközlekedési út földmunkái

320.000 m3

1999.

•OBI Áruház /Budapest IX. ker./ talajcsere és földmunkái

70.000 m3

1997 - 1998.

•M3 autópálya földmű építési munkái

10,5 km

1996.-1998.

•Csepel - szigetcsúcs mélyfekvésű terület feltöltése

500.000 m3

1996.

•Ford üzem bővítési munkái, bevágás

120.000 m3

1995.

•EXPO területén Magyar Pavilon

100.000 m3
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Munkagödör kiemelések
2020.

•Budapest PAS4 pinceszint, Fischer István u.

19.000 m3

2019.

•Budapest Liberty irodaház, Könyves K. körút

90.000 m3

2017.

•Budapest XI. Medvetalp u., Cordia Terasz „C és D” épület

16.000 m3

2017.

•Budapest XII.ker. Krisztina krt., Buda Palota Irodaház

29 000 m3

2016.

•Budapest XIII.ker. Váci út 121. Váci Green „D” épület

30 000 m3

2016.

•Budapest Info Park - Kutatási és Fejlesztsi Központ

75 000 m3

2015.

•Budapest XI.ker Alíz utca

53 000 m3

2013 -2014.

•Váci Green B. C. épületek

150.000 m3

2011.

•Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 19-25. sz. ,
•Green House Irodaház földkiemelési munkái
•Budapest XVIII. ker. Forgó u.,
•Légiforgalmi Irányító Központ ANS III. földmunkái

35.000 m3
18.000 m3

2009.

•Pécs, Konferencia és Koncertközpont földmunkái

13.500 m3

2007 -2008.

•Corvin Átrium

228.000 m3

2007.

•Budapest Dózsa Gy. Út Spirál Irodaház

40.000 m3

Ár-La Magyarország Kft.

25.000 m3

Munkagödör kiemelések
2005.

•Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 24.
•Budapest, Castrum Ház

16.000 m3

2004.

•Budapest XIII. ker. Váci út GTC II.
•Kecskemét, Malom Center
•Budapest VI. ker. Király u. lakóépület

60.000 m3
56.000 m3
35.000 m3

2003.

•Budapest IX. ker. Páva u. lakóépület
•Budapest VII. ker. Elisabeth Center

30.000 m3
30.000 m3

2002.

•Budapest IX. ker. MILLENIUM Városközpont
•Múzeumi tömb mélyépítési munkáinak földmunkái
•Budapest XIII. ASTRON Hotel mélyépítési földmunkái

100.000 m3
30.000 m3

2001.

•Budapest XI. ker. Irinyi J. u. 4107/51 hrsz.
•SKANSKA Irodaház földmunkái

65.000 m3

2000.

•Volt budai GANZ területén C2 mélygarázs földmunkája,
födém aluli földkitermeléssel
•LEHEL Csarnok mélyépítési munkái

40.000 m3
80.000 m3

1998.

•AKADÉMIA BANK CENTER Arany János utca
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55.000 m3

2019-2020.

•Liget nagyjátszótér, sportterület, kis botanikus kert locsoló hálózatának
kiépítése 20.000 m2

2018.

•Nyíregyháza – LEGO HAB-ENB épületek út és közmű építése

2017.
2015.
2013.
2011.
2010.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.

2002.
2001.

•Nyíregyháza – Legó gyár III. számú bővítésének ivóvíz és térvilágítás kiépítése
•Csepel Metrans logisztikai központ teljes közműkiépítése 140 000 m2-en.
•Pilisvörösvár, közműépítés.
•Tahitótfalu község, Mátyás király u., Móricz Zs. u. és Elekfy u. belterületi
csapadékvíz elvezetésének és gyűjtésének kivitelezése
•Pécs, Auchan Áruház végleges vízrendezése
•Vecsés Betonüzem víz, szv., csap víz elvezetés, elektromos ellátás építése
•Budaörs Betonüzem csapadék és vízelvezető rendszer korszerűsítése
•Csömör Nagyközség Gárdonyi és Széchenyi utca
•Csömör belterületi vízelvezető rendszer kiépítése
•Auchan Áruházak kertészeti bővítés, szv, csap.víz, tüzivíz vezeték építése
•Csömör, Dunakeszi, Solymár, Soroksár, Székesfehérvár, Kecskemét
•Óbuda Auchan-Aquincum - csatornaépítés
•AUCHAN Csömör Csapadék Ø600 – Ø300
•Kincsem Park istállók csatornaépítés 7450 fm Ø600, Ø400, Ø300, Ø250
•Budafok Bérkocsi u. és környéke szennyvízcsatorna építése,
•Auchan Óbuda – csatornaépítés
•Holcim Beton Rt. Dunaharaszti Betonüzem közműép., szennyvíz csat.
•Holcim Beton Rt. Bp. X. Betonüzem közműép., egyesített csat.
•Csömör szennyvízhálózat 3,2 km szakaszon, csapadékvízhálózat 3,2 km
szakaszon, ivóvízhálózat 3,2 km szakaszon, útépítés 3,2 km szakaszon
•Holcim Beton Rt. Bp. XV betonüzem közműép.
•Dömsöd Nagyközség, vákuumos csatornaépítési munkái
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2000.

•Csömör szennyvíz, ivóvízhálózat ép., úthelyreállítás 800 fm szakaszon
•Kincsem Park közmű építés, úthelyreállítási munka, gravitációs csat.
•Délpesti szennyvíztisztító – Szennyvíztisztító telep korszerűsítés

Ár-La Magyarország Kft.

Bontási munkák
2017.

•Budapest XII.ker. Széll Kálmán tér,Posta Palota bunker és garázsbontásai

2016.

•Budapest Airport Ferihegy épületbontásai

2015.

•Budapest, Csepel sziget, 9.500 m3 szerkezetbontás, a volt Loacker
tephelyen

2008.

•Kecskemét, Katonai laktanyabontás (Decathlon áruház helyén 74.000 m2-en)

2007.

•Budapest, 4. metrovonal, Kálvin téri állomásának szerkezeti bontása
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Környezetvédelmi munkák
2016.
2016.
2008.

•Budapest Info Park - Kutatási és Fejlesztési Központ nehézfémekkel
szennyezett földjének elszállítása és kezelése
•Budapest Airport Ferihegy épületbontásainak azbesztmentesítése
•Kecskemét, Katonai laktanyabontás során a kőolajszármazékkal
szennyezett földjének elszállítésa és kezelése. Az épületek
azbesztmentesítése, az azbeszttartalú anyagok elszállítésa és kezelése.
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Parképítés
2019-2020.

•Liget nagyjátszótér,sportpályák,kis botanikus kert és kutyafuttató
kivitelezése
16.500 m2

2017.

•Csepel Metrans logisztikai központ parkosítása

2013-2016.

•Auchan benzinkutak növénytelpítési munkái

1997 -2011.

•Budapest X. ker. Újköztemető sírkert gondozási, fenntartási munkák 90 ha

2009.

•Pécs Málom Ipari Park növénytelepítési munkái

2008.

•Kecskemét, Auchan Fejlesztési terület előkészítő infrastruktúra – kertészeti
munkák

2005 – 2006.

•RKB Rt. Növénytelepítés, parkosítás

1998.

•Budapest VIII. ker. Fiumei úti Temető Szóróparcella parképítési munkái

1997.

•Csepel-szigeti víztisztító mű körüli 3 ha parkosítása

1996.

•Budapest VIII. ker. Fiumei Temető Funária sírkert parképítési munkái
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Speciális földmunkák
2016.

•Csepel Metrans logisztikai központ területének speciális mélytömörítése
5 m-es mélységig

2010.

•Makó Béta projekt tó és mocsár feltöltése

2006.

•Bp. Aréna Pláza -2 szinten, 36.000 m2-en, 6.500 m drénhálózat kiépítése

2002.

•Budapest XIII. ker. ASTRON Hotel meglévő födém alóli földkiemelés
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Vasútépítés
2015 -2016.

•Budapest, Csepel Metrans logisztikai és raktározási terminál – Vasúti
alépítmények, vasúti pálya és a hozzájuk kapcsolodó létesítmények építése
több mint 5 000 fm-en, és 150 000 m2 rakodási területen.

2016.

•Dombóvár – Baté vasúti vonalszakasz teljes újjáépítési munkái 4 km hosszon.
Új töltések építése, talajcserék és mélyalapozások elvégzése, SZK1 erősítő
rétegek terítése, vasúti alépítmények kivitelezése.
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Rakodó és bontó gépek:
- 1db Hitachi 350 LC típ. 35 tonnás lánctalpas kotrógép /2,5 m3/
- 2 db Komatsu PC 210-es típ. 23 tonnás lánctalpas, hidraulikus kotró, törőfejjel /1,5 m3/
- 1 db Hyundai R200-7A típ. gumikerekes kotró, 1 tonnás hidraulikus rézsűtömörítő adapterrel
- 1 db Liebherr L550 típ. homlokrakodó /3 m3/
- 2 db Komatsu HB215LC-3 Hibrid lánctalpas hidraulikus kotró, 1 db Hammer FX1200 hidraulikus
törőfejjel
- 1 db Komatsu SK820-5EO kompakt rakodó
- 1 db Tekeuchi TB290 midi kotrógép, 1 db Hammer H450 hidraulikus törőfejjel
- 1 db JCB 411 homlokrakodó
- 2 db JCB 3CX kotró rakodó, 1db Hammer H80/B hidraulikus törőfejjel
- 1 db Terex 860 típ. kotró homlokrakodó
- 1 db Komatsu WB 97 típ. kotró-homlokrakodó bontókalapáccsal és profilkanalakkal /1,35 m3/
- 1 db HITACHI SL 45 típ. kis homlokrakodó /0,4 m3/
- 2 db GEHL 5240 kis homlokrakodó, bontó és mélyásó szerelékkel, SP160 adapterrel /0,4 m3/
- 1 db New Holland SL 170 típ. kis homlokrakodó, SP160 úttisztító adapterrel /0,4 m3/
- 1 db CASE kis homlokrakodó /0,6 m3/
- 1 db Komatsu SK 714 típ. kis homlokrakodó /0,4 m3/
- 1 db Rubber Master RM 80 kőtörő
- 1 pc Powercreen Metrotrak lánctalpas pofástörő
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Szállító eszközök:
- 4 db Iveco AA3C nyerges vontató /40 t/
- 5 db Mercedes Axor nyerges vontató /40 t/
- 13 db Mercedes Actros 4140 négytengelyes terepes (8x6) billenős tehergépkocsi /18 m3/
- 4 db Wielton pótkocsi, 2 db Fliegl pótkocsi, 4 db Menci pót, 2 db szárazpót, 1 db kögel pót, 1 db
Wielton – nehézgépszállító
- 1 db Iveco négytengelyes billenős tehergépkocsi /18 m3/
- 2 db MAN TGA 8×4 billenős tehergépkocsi /18 m3/
- 1 db Kamaz négytengelyes billenős tehergépkocsi /15 m
Földmű bedolgozó eszközök:
- 1 db Komatsu D65 típ. 21 t dózer, talajlazítóval
- 1 db Caterpillar D6 TXL típ. dózer, lézeres GPS szintvezérlővel
- 1 db FIAT-HITACHI FD 175 típusú dózer 17 t /5,1 m3/
- 1 db FIAT-ALIS FD 7 típusú dózer
- 1 db NOBAS típ. 17 t önjáró statikus gumihenger
- 1 db Ammann ASC 150 típ. 14 t vibrohenger /felszerelhető juhláb szegmensekkel/
- 1 db Ammann AP 240 típ. gumihenger
- 1 db STA VV 1100 D típ. 11 t önjáró vibrohenger /felszerelhető juhláb szegmensekkel/
- 1 db STA VH 250 típ. önjáró vibrohenger
Útépítési eszközök:
- 1 db Intrame M-120 típ. aszfaltkeverő
- 1 db FB-50/2006 folyamatos üzemű betonkeverő
- 1 db Vögele S 1600-2 típ aszfaltfinisher
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- 1 db Hamm HD-90 tandemhenger
- 1 db Hamm HD-8 tandemhenger
- 2 db hidraulikus burkolatkő-lerakógép
Egyéb eszközök:
- 1 db Liebherr 32 H toronydaru /22 m-es horogmagasággal és 32 m hosszú gémmel/
- 1 db Mogensen osztályzó,3 frakciós /50-80 tonna/óra teljesítménnyel/
- 1 db Feng-Shou 254-4 traktor, 1 db BAGOD 2500 pótkocsival
- 1 db Iveco billencs (7 to)
- 1 dbTerra Select DT 5 3 frakciós dobrosta /150 m3/óra rostálási teljesítménnyel/
- 2 db New Holland mezőgazdasági vontató és talajlazító / 1 db10m3 es vízszállító és locsló
pótkocsival/
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Tel.: 06 1 409 3619 Fax.: 06 1 409 1654
E-mail: titkarsag@ar-la.hu
1164 Budapest, Szabadföld út 79.
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