
Jenis alat ini dikenal juga dengan istilah excavator. Beberapa alat berat digunakan untuk

menggali tanah dan batuan. Yang termasuk didalam kategori ini adalah shovel, backjoe, dragline,

dan clamshell.



Dum Truck merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan material hasil galian

dari lokasi quary ke lokasi proyek. Alat tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut material

lepas (loose material) baik berupa pasir, gravel/kerikil dan tanah yang digunakan di dunia

konstruksi.

Secara umum Dump truck (dump truk) adalah alat yang isinya dapat dikosongkan tanpa

penanganan. Dump truk biasa digunakan untuk mengangkut barang semacam pasir, kerikil atau

tanah untuk keperluan konstruksi. dump truk dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan

dengan bantuan hidrolik, bagian depan dari bak itu bisa diangkat keatas sehingga memungkinkan

material yang diangkut bisa melorot turun ke tempat yang diinginkan.



Theodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi

tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki

sudut mendatar saja. Di dalam theodolit sudut yang dapat di baca bisa sampai pada satuan sekon

(detik).

Theodolite merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan

dalam survei. Pada dasarnya alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar

berbentuk membulat (piringan) yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal, sehingga

memungkinkan sudut horisontal untuk dibaca. Teleskop tersebut juga dipasang pada piringan

kedua dan dapat diputarputar mengelilingi sumbu horisontal, sehingga memungkinkan sudut

vertikal untuk dibaca. Kedua sudut tersebut dapat dibaca dengan tingkat ketelitian sangat tinggi.

Survei dengan menggunakan theodolite dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan

atau cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan

ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan kenampakan atau gejala akan

dapat dipetakan dengan cepat dan efisien.



Alat yang memadatkan timbunan atau tanah yang diratakan sehingga tanah atau timbunan

menjadi padat, biasanya alat digunakan pembuatan jalan, baik untuk jalan tanah dan jalan dengan

perkerasan lentur maupun perkerasan kaku.


