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•	 Bermad	 –	 szabályozószelepek,	 nyomásme-
nedzsment;

•	 Dorot	 –	 szabályozószelepek,	 nyomásme-
nedzsment;

•	 ARI	 –	 légbeszívó,	 légtelenítőszelepek,	 nyo-
máslengés-védelmi	megoldások;

•	 AMIAD	–	mechanikus	és	 automata	öblítésű	
szűrők,	szűrőrendszerek;

•	 Engelmann	–	hőmennyiségmérők,	multi-uti-
lity távleolvasás (OMS), költségosztók.

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk 15 fő.
Miskolci telephelyünkön a raktár és a vízmé-

rőjavítás kap helyet.
Budapesten	 a	 beszerzés,	 az	 értékesítés,	 a	

műszaki irányítás és a pénzügy tartozik a fő fel-
adatkörök közé.

Külön előny és érdekesség, hogy meglévő 
vízmérőjavító laborunk nemcsak a vízmérők, 
indukciós áramlásmérők kalibrálásánál, hitelesí-
tésénél tesz nálunk jó szolgálatot, hanem a hid-
raulikus szabályozószelepek és légtelenítőszele-
pek kalibrálásánál, javításánál is.

Ez az adottságunk egyedülálló a magyar 
piacon: segítséget nyújt számunkra a nyomás-
menedzsment-programok, a vízveszteség-csök-
kentés és az energiamegtakarítás területén, 
ugyanakkor lehetőséget ad ilyen eszközök 
(nyomáscsökkentő szelepek, indukciós mérők, 
légtelenítők) ellenőrző bevizsgálására, komp-
lett felújítására és karbantartására is – márkától 
függetlenül.

Büszkék	 vagyunk	 arra,	 hogy	 lehetőségünk	
szerint részt veszünk minden magyar és nem-
zetközi kiállításon, konferencián. A magyar 
kiállítások a partnerkapcsolatok ápolásában 
segítenek, míg a nemzetközi kiállítások a be-
szállítói kapcsolatokban és a műszakilag értékes 
újdonságok felfedezésében és magyar piacra 
történő bevezetésében (IFAT München, WATEC 
Izrael,	Wasser	Berlin,	Aquatech	Amsterdam,	IWA	
Waterloss management stb.).

 partnereink is örömmel fogadtak. Az eddigi 
mérőgyártó-tulajdonos helyett a VEVŐ került 
a középpontba. Ettől kezdve, mivel már nem 
egy vízmérőgyár leányvállalata voltunk, megte-
hettük, hogy gyártóktól függetlenül, kizárólag 
a partnereink igényeinek figyelembevételével 
akár korábban konkurens termékeket is ajánl-
hattunk attól függően, hogy mi az, ami a vevők 
elvárásainak jobban megfelel. 

Tevékenységi körünk kibővült, és mára a 
MÉRÉS–SZŰRÉS–SZABÁLYOZÁS	 tevékenység	
hármas területén igyekszünk műszaki megoldá-
sokat és hozzáadott értéket biztosítani ügyfele-
ink számára.

Ennek érdekében jelentős termékpaletta- 
fejlesztést hajtottunk végre az adott területeken 
élenjáró gyártók megkeresésével, ezáltal beszál-
lító partnereink száma megtöbbszöröződött:
•	 Arad	Ltd.	–	mechanikus,	ultrahangos	vízmé-

rők,	4.	generációs	távleolvasási	rendszerek;
•	 Gioanola	–	mechanikus	vízmérők;
•	 Baylan	 –	 mechanikus	 vízmérők,	 kompozit	

vízmérők,	előrefizetős	vízmérők;
•	 Euromag	–	indukciós	áramlásmérők;

a kezdetek (1989–1993) 
Cégünk a rendszerváltás környékén, 1989-ben 
tette meg első lépéseit.

A nyitás a friss levegő szellemében történt 
meg egy vállalkozó kedvű magyar vízmű, a mai 
Borsodvíz	Zrt.	 jogelődje	és	egy	nemzetközi	víz-
mérőgyártó, az Arad Ltd. közreműködésével. A 
Borsodvíz	Zrt.	oldaláról	a	magyar	kínálat	 széle-
sítése, kiegészítése, az Arad oldaláról az éppen 
csak megnyílt magyar, illetve az európai piacra 
való bejutás lehetősége vezérelte a megala-
kulást. A kezdeti időszakban közös együttmű-
ködésben	a	Borsodvíz	égisze	alatt	működtünk,	
majd a piac fejlődését és változását követve 
1993-ban	megalakult	az	Arad	Hungária	Kft.

Cégtörténeti középkor 
(1993–2004) 
Annak ellenére, hogy ekkortól egyedüli tulajdo-
nosunk az Arad Ltd. vízmérőgyár volt, kapcso-
latunk	 korábbi	 partnerünkkel,	 a	 Borsodvízzel	
szerencsére nem szakadt meg.

Ezt bizonyítja, hogy akkoriban hoztuk létre 
a vízmérőjavító, -hitelesítő laborunkat, mely ma 
is	Miskolcon,	a	Borsodvíz	területén	működik.	

Akkori tevékenységi körünk: mechani-
kus vízmérők (ARAD), indukciós áramlásmé-
rők (EUROMAG), illetve szabályozószelepek 
 (DOROT) forgalmazása, valamint ezen eszközök 
javítása és hitelesítése volt. 

Cégünk fejlődésben követte a magyar piac 
növekvő	 ütemű	 bővülését,	 amikor	 2004-ben	
akkori tulajdonosunk értékesítette az Arad Hun-
gária Kft.-t magánszemélyek részére.

Jelen (2004–): „a vevő került 
a középpontba”
A tulajdonosváltás, mely akkor még kétségeket 
ébresztett, mára bebizonyította, hogy jó dön-
tés volt, és hozzájárult cégünk és partnereink 
töretlen fejlődéséhez. A változást a piac is visz-
szaigazolta, forgalmunk ugyanis mára az akkori 
forgalom háromszorosára növekedett, és így 
képesek voltunk a 2009-ben kezdődő gazdasá-
gi válságot sokkal könnyebben, forgalomcsök-
kenés nélkül átvészelni.

Az új tulajdonosok új lehetőségeket és 
új szemléletet is hoztak számunkra, amit 

az arad hunGária kFt. 
Örömmel vettük a lehetőséget, hogy az Arad Hungária 
Kft.-t bemutassuk a Vízmű Panoráma hasábjain. Mivel 
több mint 25 éve vagyunk jelen a magyar vízipar 
területén, cégünkről remélhetőleg már mindenki hallott, 
de ilyen részletességgel eddig talán keveseknek állt 
módjában megismerni minket. 

– kezdetektől napJainkiG

anselmo balázs
értékesítési vezető
ARAD Hungária Kft.

Az ARAD Hungária Kft. csapata
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(az összes kombinált és Woltman vízmérő kivál-
tása a vízmű területén).

Az elmúlt évek vízipari átalakításai, költ-
ségcsökkentései – vetélytársainkhoz hasonló-
an – bennünket is érintettek. A piaci átalakulás 
hatásait mi is átéljük (neves gyártók tűntek/tűn-
nek el a magyar piacról), a vízműveknél megje-
lenő új terhek (közműadó, árbevétel-csökkenés) 
minden beszállító munkáját negatívan befolyá-
solják. Ezek hatásait sikeresen vagyunk képesek 
kompenzálni a jelenleg is folyamatban lévő ivó-
vízminőség-javító programokkal, ipari vevőink 
számának növelésével, sorozatos újdonságok 
bevezetésével és kedvező ár/érték arányú aján-
latainkkal (pl. kompozit vízmennyiségmérők).

A képviselt gyártók kiváló minőségű termé-
kein túl cégünk legnagyobb értéke a humánerő-
forrás, kollégáink szaktudása és segítő szándéka.

Büszkék	vagyunk	munkatársaink	 felkészült-
ségére	 és	 vevőközpontú	 hozzáállására.	 Nagy	
hangsúlyt fektetünk a kollégák folyamatos kép-
zésére annak érdekében, hogy ismereteik min-
dig naprakészek legyenek.

Célunk, hogy a következő 25 évben is ha-
sonló lelkesedéssel vehessünk részt a magyar 
vízipar, egyúttal cégünk fejlődésében.

•	 Energiamegtakarítás	 légtelenítők	 segítsé-
gével;	

•	 Előrefizetős	közkút.

2009-ben megalapítottuk szlovák testvérválla-
latunkat, az Arad Szlovákiát is, melynek révén 
szolgáltatásainkat a szomszédos országban is 
kínáljuk.	Néhány	apró	siker	Szlovákiából:	komp-
lett szűrőházak tervezése, kivitelezése, illetve a 
Kassai Vízmű részére 2500 darab nagy átmérőjű 
Arad Octave ultrahangos vízmérő értékesítése 

Emellett partnereinket is igyekszünk tájé-
koztatni saját képzések, konferenciák, szakmai 
napok keretében, ahová nemzetközi szakértő-
ket hívunk meg (legutóbb nyomáslengésekkel, 
csőtörésvédelemmel kapcsolatos szakmai na-
pot szerveztünk víz- és csatornaművek, vala-
mint vezető tervezőcégek mérnökei számára). 
Külön öröm számunkra, ha vízműves partne-
reinknél szervezhetünk ilyen szakmai napokat, 
ahol nemcsak egy-egy kollégához, hanem a víz-
műnél dolgozó összes munkatárshoz el tudunk 
jutni, tájékoztathatjuk őket aktuális tudásunkról 
és a műszaki újdonságokról.

Néhány	terület	az	elmúlt	évekből,	amellyel	
mi foglalkoztunk először:
•	 Nagy	átmérőjű	ultrahangos	vízmérő	–	Arad	

Octave	DN40–300	átmérőig;
•	 Előrefizetős	vízmérő	–	Baylan;
•	 Vízből	 áramot	 (távoli	 pontok	 gazdaságos	

tápellátására);
•	 UFR	–	méretlen	áramláscsökkentő;
•	 Szexi	aknamérők	kompozit	házzal	 (kedvező	

ár,	könnyű	súly,	lopásbiztonság);
•	 Kompakt	 tűzcsapmérő	 adatrögzítővel,	

GPS-koordinátákkal,	nyomásméréssel;
•	 Nyomásmenedzsment;

Kompozit házas aknamérő – több 10 ezer 
magyarországi referencia

h i r d e t é s

Víztechnológiai megoldások
ARAD Hungária Kft.

Mérés
Ü	Arad Octave ultrahangos mennyiségmérő Dn 50 – Dn 200 MID
Ü	Indukciós mennyiségmérők – Saját akkus táplálás, beépített Data Logger
Ü	Mechanikus mérőórák – lakossági modellek kompozit kivitelben is 
Ü	Mobil mennyiségmérő eszközök 

Szűrés
Ü	Mikroszálas szűrési technológia 2 μm szűrési fokig
Ü	Félautomata és manuális tisztítású szűrők
Ü	Automata visszaöblítéses szűrők
Ü	Komplett szűrési rendszerek

Szabályozás
Ü	Folyadékszabályozó eszközök (BerMAD szabályozó szelepek)
Ü	Nyomásszabályozás, nyomás menedzsment
Ü	Nyomáslengés védelem, hálózat analízis
Ü	Légbeszívó- légtelenítő szelepek

A.R.I. légbeszívó – légtelenítő szelepek – 40 év tapasztalat
•	 szállítási	energia	megtakarítás
•	 hálózat	védelem	–	vákuum	törés
•	 speciális	funkciójú	csillapított	és	tehermentesítő
 légtelenítők: nyomáslengések hatékony csökkentése
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