


Nagykereskedelem és Fővállalkozás 
 
 

Cégünk 1996-ban, 100%-os magyar tulajdonú betéti társaságként alakult meg Volvarber Bt  né-

ven, kecskeméti telephellyel. Sikeres indulásnak köszönhetőn 2008-ban már korlátolt felelősségű 

társaságként folytattuk munkánkat és 2013 decemberében sajátépítésű szerelő- és raktárcsarno-

kot is magában foglaló központi telephelyünk is átadásra került. 

Jelen vagyunk a főbb ipari ( olaj- és gázipari, energetikai, élelmiszeripari továbbá vegyipari) terü-

leten.  

Cégünk hazai vezető vállalatok,  pl. a MOL Nyrt-nek, FGSZ Földgázszállító Zrt-nek, az E.ON Föld-

gáz Storage Zrt-nek (2013 óta Magyar Földalatti Gáztároló Zrt), a Petrolszolg Kft-nek, valamint a 

MVM Paksi Atomerőműnek elfogadott, minősített beszállítója.  

A kialakult piaci feltételeknek köszönhetően cégünk – a kereskedelmi és márkaszerviz tevékeny-

ség mellett – képessé vált összetettebb munkaépítési és fővállalkozási (EPC) projektek megoldá-

sára is. Vállalkozói csoportunk alapja a több éves tapasztalat, szakképzett és képzett munkatár-

sak, alvállalkozói hátterünk megfelelő és megbízható. 

Több alvállalkozóval szoros együttműködést alakítottunk ki a stabil, bizalmas és minőségi szolgál-

tatás biztosítása érdekében. Ezen partnerségnek köszönhetően képesek vagyunk önállóan  beru-

házási és EPC feladatokat megvalósítani. Képesek vagyunk  az építőipari munkák, acélszerelési 

munkák, gépészeti, vilalmos, műszeres , szigetelési és festési munkák megvalósításra. 

Erősségeink 

 Biztos pénzügyi helyzet, megfelelő garanciák 

 Megbízható, jól működő partner kapcsolatok 

 Rugalmas ügyletkezelés, gyors problémamegoldás 

 Kiváló szakmai felkészültség/tapasztalat 

 Komplett, feladat-specifikus műszaki megoldások 

 Teljes szolgáltatási kör  (műszaki tanácsadástól- karbantartásig /  termékszállítástól – projekt menedzsmentig) 

 Teljes termék életút menedzsment (szállítás, telepítés, beüzemelés, karbantartás, javítás) 



Alapozástól az üzemindulásig... 
 
REFERENCIÁK 

MOL Nyrt. Zsana UGS – Kapacitásbővítés IV. 
Megvalósítás ideje: 2008 – 2009  
Feladat: Telephelyvezetés, projektmenedzsment 
Új nyomásfokozó kompresszorok telepítése (2db SIEMENS) 
Az állomás új csővezetékeinek kiépítése 
5 új gázkút csővezeték / csatlakozás a vezérlőrendszerhez 
DCS rendszer csere 
Új transzformátor egységek telepítése (120/20kV; 120/6kV; 20/04kV) 
Új kompresszor épület; új műhely; új gázkezelő vezetékek; 
új gázhűtők; gyűjtővonalak rekonstrukciója 
A rendszernyomás 135 bar-ról 185 bar-ra nő 

 
MOL Nyrt. Dunai Finomító - EIFFEL projektek,  
                                         Cseppfolyós gáztérség C3 tárolás módosítás 

Megrendelő: MOL Nyrt. 
Megvalósítás ideje: 2012-2013 
Feladat:  588 és 589j. tartályok propán tárolásra is alkalmassá tétele, 
 csőkapcsolatok kiépítése a tartályok és a propános rendszer között 
 a szükséges kézi és motoros szerelvényekkel, felsőszintű DCS  ve-
zérlés kialakításával együtt. 
Tervezés: gépész, villamos és irányítástechnikai kiviteli és megvalósu-
lási  tervek elkészítése 
Beszerzés: csövek, fittingek, kézi és motoros gömbcsapok, Rotork 
elektromos  hajtások beszerzése 
Kivitelezés: 

 csőszerelés DN50, DN100, DN150-es vezetékek kiépítése és át-
alakítása 

 villamos energiaellátás: 10db Rotork elektromos hajtás tápellátá-
sának kialakítása meglévő elosztó módosításával, terepi nyomvo-
nalépítéssel, kábelezéssel 

 műszer-irányítástechnika: Rotork Pakscan rendszer bővítése a 
10db elektromos hajtással 

 Honeywell DCS módosítása 

 szakipar festés, szigetelés 
 
 

Kall Ingredients Kft. -  
905j. üzemközi csőhíd építészeti, acélszerkezeti és szigetelési 

munkái 
 
Megrendelő: Tisza-TK Projekt Kft. (később KALL Ingredients Kft.) / 

Kraftszer Kft. 
Megvalósítás ideje: 2016 
Feladat: Gabona feldolgozó gyár területén 905j. üzemközi csőhíd 
komplett alapozási, acélszerkezet gyártási és felállítási feladatai, vala-
mint csővezetékek és csővezetéki elemek teljeskörű szigetelési mun-
kái. 
Tervezés: acél gyártmánytervek elkészítése 
Beszerzés: építési anyagok, acélszerkezet gyártásához és felállításá-
hoz szükséges anyagok beszerzése 
Kivitelezés: 

 teljeskörű építészeti munkák a földmunkáktól az alapba menő be-
tonvas szerelésen keresztül a betonalapok elkészítéséig 

 acélszerkezet előregyártása és festése műhelyben 

 acélszerkezetek helyszínre szállítása, felállítása 

 csővezetékek és csővezetéki elemek teljeskörű szigetelési munkái 
 
 

 



Alapozástól az üzemindulásig... 
 
REFERENCIÁK 

 
Kall Ingredients Kft. - 820-830j. alkohol desztilláló üzem acélszerkeze-
ti, géptelepítési és csőszerelési munkái szakiparral együtt 

  
Megrendelő: Penta-Industry Kft. 
Megvalósítás ideje: 2016-2017 
Feladat: Gabona feldolgozó gyár területén 820-830j. alkohol desztilláló 
üzem komplett acélszerkezet gyártási és felállítási feladatai géptelepí-
téssel, csőszereléssel és szakiparral együtt. 
Tervezés: x 
Beszerzés: acélszerkezet gyártásához és felállításához szükséges 
anyagok, csőszerelési anyagok, szerelvények, szigetelési anyagok 
beszerzése 
Kivitelezés: 

 acélszerkezet előregyártása és festése műhelyben 

 acélszerkezetek helyszínre szállítása, felállítása 

 statikus és dinamikus készülékek telepítése 

 teljeskörű technológiai gépészeti / csőszerelési munka 

 készülékek, csővezetékek és csővezetéki elemek teljeskörű festé-
si és szigetelési munkái 

  
 

 
Kall Ingredients Kft. - 700j. cukor üzem DEDERT acélszerkezeti és 
bepárló rendszer páracsöveinek technológiai szerelési feladatai 
szakiparral együtt  

 
Megrendelő: KALL Ingredients Kft. 
Megvalósítás ideje: 2017 
Feladat: 700j. cukor üzem DEDERT komplett acélszerkezet gyártási 
és felállítási feladatai, valamint bepárló rendszerek páracsöveinek te-
lepítése szakiparral együtt. 
Tervezés: x 
Beszerzés: acélszerkezet gyártásához és felállításához szükséges 
anyagok, szerelvények, szigetelési anyagok beszerzése 
Kivitelezés: 

 acélszerkezet előregyártása és festése műhelyben 

 acélszerkezetek helyszínre szállítása, felállítása 

 páracsövek telepítése 

 páracsövek szigetelési munkái 
 



Alapozástól az üzemindulásig…  REFERENCIÁK 

Viresol Kft. - Gabona feldolgozó gyár Kazánház építészeti munkái 
Megrendelő: Kraftszer Kft. 
Megvalósítás ideje: 2017 
Feladat: kazánalapok, GTT alap, kémény alap, talpgerendák, padlólemez, 
hűtőakna, földelési rendszer, ventilátor alapok, egyéb alapok, csőtartó ala-
pok, ki- és aláöntések. 
Tervezés: x 
Beszerzés: építészeti és földelési anyagok beszerzése 
Kivitelezés: 

 teljeskörű építészeti munkák a földmunkáktól az alapba menő betonvas szere-
lésen keresztül a betonalapok elkészítéséig 

 
Viresol Kft. - 570 j. Alkohol tároló és napi tartálypark 
Megrendelő: Kraftszer Kft. 
Megvalósítás ideje: 2017-2018 
Feladat: 2db 2500m

3
-es, 2db 300m

3
-es, 4db 80m

3
-es, 1db 20m

3
-es, 1db 

3,4m
3
-es tartály előgyártása és helyszíni szerelése szakipari munkákkal 

együtt. 
Tervezés: tartályok kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése 
Beszerzés: tartályok acéllemezeinek és egyéb a teljességhez szükséges 
segédanyagok beszerzése 
Kivitelezés: 

 tartálylemezek előgyártás, helyszínre szállítása 

 tartályok helyszíni összeállítása 

 festés, szakipar 

 
Viresol Kft. - 110j. gabonafogadó üzem építészeti kivitelezési munkák 
Megrendelő: Viresol Kft. 
Megvalósítás ideje: 2018 
Feladat: gabonafogadó épület mélyépítési feladatainak kivitelezése 
(pinceszint építészet, EPH elemek, fémgarat fogadó szerelvények elhelye-
zése) föld visszatöltéssel és tereprendezéssel. 
Tervezés: x 
Beszerzés: építészeti, EPH és fémgarat fogadó szerelvények anyagainak 
beszerzése 
Kivitelezés: 

 teljeskörű építészeti munkák a földmunkáktól az alapba menő betonvas szere-
lésen keresztül a betonszerkezet elkészítéséig 

 EPH rendszer kialakítása a fémgarat fogadó szerkezettel együtt 

 föld visszatöltés, tereprendezés 
 

Viresol Kft. - 550-560j. alkohol desztilláló és sűrítő üzem teljeskörű 
kivitelezése 
Megrendelő: Viresol Kft. 
Megvalósítás ideje: 2017-2019 
Feladat: 550-560j. alkohol desztilláló és sűrítő üzem teljeskörű kivitelezése 
építészettel, acélszerkezettel, géptelepítés, technológiai szerelés, villamos-
energia ellátás, műszer-irányítástechnika, szakipar 
Tervezés: acélszerkezet gyártmánytervek, irányítástechnikai terv kiegészí-
tés (sűrítő üzemi vákuumszivattyúk, rédlerek és dekanterek, desztilláló üze-
mi vákuumszivattyúk) 
Beszerzés: építészeti anyagok, csövek, fittingek, kézi szerelvények, kábe-
lek, és nyomvonal anyagok, villamos és műszeres szerelési anyagok, vil-
lámvédelem, világítás 
Kivitelezés: 

 teljeskörű alapozás 1200m3 vasbetonnal, 63db készülék- és további forgógép-
alap készítése üzemi betonlemezzel, EPH és földelő rendszer kivitelezése 

 520t acélszerkezet gyártása és helyszíni szerelése 

 készüléktelepítések beleértve 1-1db 34 és 38m kolonnát, további statikus, 
valamint dinamikus készülékeket 

 teljeskörű technológiai szerelés 6600fm saválló és szénacél csővezeték sze-
relése DN25-től DN800-ig 

 villamos energiaellátás / műszer-irányítástechnika 

 8400m2 szigetelés-burkolás készítése, festés 



Alapozástól az üzemindulásig…  REFERENCIÁK 

NT Kft. Kiskunfélegyháza Napraforgó feldolgozóüzem 

Megrendelő: NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft.  
Megvalósítás ideje: 2019-2020 
 
Feladat: Napraforgó préselő és extraháló üzem teljeskörű kivitelezése épí-
tészettel, acélszerkezettel, géptelepítés, technológiai szerelés, villamos-
energia ellátás, műszer-irányítástechnika, szakipar 
Tervezés: komplett kiviteli terv készítése, acélszerkezet gyártmánytervek, 
gépész, villamos és irányítástechnikai tervezés 
Beszerzés: építészeti anyagok, csövek, fittingek, kézi szerelvények, kábe-
lek, és nyomvonal anyagok, villamos és műszeres szerelési anyagok, vil-
lámvédelem, világítás 
Kivitelezés: 

 teljeskörű alapozás 1500m3 vasbetonnal, készülék- és további forgógépalap 
készítése üzemi betonlemezzel, EPH és földelő rendszer kivitelezése 

 1100t acélszerkezet gyártása és helyszíni szerelése 

 készüléktelepítések beleértve 1db 100t forgó kemencét és 1db 10m magas 
extraktort, további statikus, valamint dinamikus készülékeket 

 teljeskörű technológiai szerelés 9000fm saválló és szénacél csővezeték sze-
relése DN25-től DN600-ig 

 villamos energiaellátás / műszer-irányítástechnika 

 3500m2 szigetelés-burkolás készítése, festés 

 

 
 
 
 

KCH -  Kazánház átalakítás 

Megrendelő: Kischemicals Kft. - Sajóbábony 
Megvalósítás ideje: 2022 
 
Feladat: Meglévő acélszerkezetű csarnok tető és oldalfal bontása, régi 
acélszerkezet rozsdátlanítása, festése majd tűzálló festék felhordása. Új 
tető és oldalpanelek felszerelése, új kazánalap, folyókák és padló késztése. 
Teljeskörű építészettel, acélszerkezet módosítás, épület-villamosság kivite-
lezése. Kazán elmenő gőzvezeték tervezése és komplett kivitelezése, cső-
szerelés és szakipar. 
 
Kivitelezés: 

 teljeskörű bontás, régi padló és betonalapok bontása, acélszerkezet bontás 
(kivéve a tartó oszlopok 

 új alapok, folyókák, padló betonozása 

 acélszerkezet módosítása, új tetőszerkezet kialakítása, tűzgátló festése, szi-
getelt és tűzálló tetőpanel felrakása 

 130fm szigetelt gőzvezeték kivitelezése az üzemközi csőhídon 



Műszaki ellenőr/ FMV állomány szakmai kompetenciái  

  
 
[ 2003 – 2004 ] MOL Nyrt. Dunai Finomító Központi  Gázüzem 
Projekt megvalósítás EPC formában. 
Fő kompresszorok és főbb technológiai alkatrészek (hőcserélők, szivattyúk...) cseréje 
Csőrekonstrukció; acélszerkezet módosítása; építészet jellegű feladatok (pincék...) 
 
[ 2004 – 2005 ] MOL Nyrt. Hajdúszoboszló UGS 
„Folyamatos üzemi rendelkezésre állás” (FMB) feladatok 
Projekt megvalósítás EPC formában. 
Új gázkezelő sor kivitelezése (építészet, acélszerkezet, csővezeték, elektromos és 
műszerezés) 
Gázmotor utólagos felszerelése; új gázkút csővezetékek / műszerek; vezérlőrendszer 
frissítése; elektromos kábelek cseréje 
 
[ 2004 – 2005 ] MOL Nyrt. Kardoskút UGS 
„Folyamatos üzemi rendelkezésre állás” (FMB) feladatok 
Projekt megvalósítás EPC formában. 
Gázkezelő vonal korszerűsítése; glikol kezelés frissítése; gázmotor utólagos felszerelése; 
új gázkút csővezetékek / műszerek; gyűjtősor korszerűsítése (új vezérlőszelep 
beszerelése) 
Irányítási rendszer korszerűsítése és elektromos kapcsolódó feladatok 
 
[ 2003 – 2005 ] MOL Nyrt. Dunai Finomító BEK-5 Nafta kéntelenítő egység 
Projekt megvalósítás EPC formában. 
Főbb eszközpályázatok, szerződéskötés, gyorsítás, projektszervezés 
 
[ 2005 – 2006 ] MOL Nyrt. Zsana UGS – Kapacitásbővítés III. 
Projekt megvalósítás EPC formában. 
A gyűjtővezetékbe 3 db lekút vezeték teljes kivitelezése, építészet, elektromos és 
szigetelési munkákkal együtt. 
Alállomás átalakítás (nagyfeszültségű elosztó szakasz kiegészítő szekrényeinek 
beépítése, nagyfeszültségű kapcsolóberendezések szerelése, kábeltálcás kábelművek 
stb.) 
Az üzemi főcsővezeték cseréje a MOV-k és egyéb gépészeti berendezések beszerzését 
és telepítését foglalta magában 
Meglévő acélszerkezet átalakítása, az új csővezetékekre alkalmas 
A meglévő légkompresszor épület felújítása 
A meglévő DCS rendszer módosítása, bővítése 
 
[ 2006 – 2007 ] HUNGRANA Kft. – Négy teljes Üzemépítés 
Projekt megvalósítás EPC formában. 
Új fermentációs üzem, 
Új desztilláló üzem 
Új fermentációs tartályfarm, 
Új gluténszűrő és szárító üzem 
Mérnöki / beszerzés / kivitelezés 
Komplett építészet, acélszerkezeti, csővezetéki, rozsdamentes csővezetéki, elektromos és 
műszeres kapcsolódó feladatok 
  



Nagykereskedelmi referenciák 

 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
 
Megvalósulás: 2015– folyamatos 
Szabályzó- és visszacsapó szelepek (Parcol, Mokveld) szállítása 
tápvíz rendszerhez; Profibus vezérlésű Rotork hajtással felszerelt 
szabályzószelepek szállítása a mintavevő rendszerhez; kisméretű 
Broady gyártmányú biztonsági szelepek szállítása. 
 
 
 
Emerson Process Management Kft.—Székesfehérvár 
Megvalósulás: 2000– folyamatos 
Folyamatosan szállítunk Rotork elektromos, elektro-hidraulikus meg-
hajtókat a székesfehérvári gyár termékeihez. 
 
Magyar Földgáztároló Zrt. 
2014– Folyamatos  keretszerződött partner 
Zsanai Földalatti Gáztároló kútkörzeteiben kútfej-tolózárak cseréje, 
biztonsági elzáró tolózárra. Szelepek telepítése, beüzemelése, 
átalakítások elvégzése. 
Hajdúszoboszló Földalatti Gáztároló Foundation Fieldbusz rendszer 
átállítása Rotork Pakscan rendszerre, elektromos meghajtó szállítása, 
rendszerbe illesztése. 
 
FGSZ Földgázszállító Zrt. 
2014– Folyamatos  keretszerződött partner 
Az FGSZ Zrt. üzemeltetésében lévő rendszereken működő elektromos 
hajtások (Rotork, Limitorque, Bernard, Joucomatic tip.) karbantartási 
feladatainak ellátása, hajtóművek szállítása. 
Az FGSZ Zrt. üzemeltetésében lévő rendszereken működő Mokveld 
szabályzó meghajtók Javítási feladatainak ellátása. 
 
 
. 



Nagykereskedelmi referenciák 

 
 
ENEX, Kazahsztán: 
 
Megvalósulás: 2008 
Rotork elektromos meghajtók és kézi áttételművek szállítása, felszerelése, 
beüzemelése. Alkatrészutánpótlás biztosítása 
 
Siburgas, Oroszország:  
 
Megvalósulás: 2012-2013 
Rotork gáz-hidraulikus és pneumatikus hajtások beüzemelése.  
 
INA, Horvátország:  
 
Megvalósulás: 2014 
Pneumatikus elzáró és szabályzószelepek szállítása.  
 
 
OMV– Yemen Ltd.  Oilfield Habban 
 
Megvalósulás: 2014 
Kézi gömbcsapok szállítása elosztó rendszer kialakításhoz 
 
 
Grand Park szennyvíz tisztitó—Vietnam 
 
Megvalósulás: 2020 
Buszvezérelt elektromos hajtású szabályzókéstolózárak szállítása 
 
 
Misrata—Libya  Power and desalination Plant , Líbia 
 
Megvalósulás: 2021 
Kézi, penumatikus  és elektromos szelepek szállítása, karbantartási 
anyagok kiséretáben.  
Tolózárak, pillangószelepek, átmenőszelepek   
Méretosztály: DN80– DN1400 
Helyszini igényfelmérés és átadási szolgáltatással. 
 
 
 



VOLVARBER Trading and Servicing Ltd.  
H-6000 Hungary 
Kecskemét 
Rezgő utca 2. 
 
Phone:  +36 76 506-506 
 +36 70 6805806 
Fax:         +36 76 506-507 
Web:  www.volvarber.hu 
E-mail: info@volvarber.hu 


