
AУТОМАКЕДОНИЈА
ОПРЕМА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
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www.automakedonija.com.mk
. 

Опрема за сервисирање
Специјални понуди на врвна опрема за сервисирање
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Специјална понуда 
За поддршка на Вашиот сервис

Клуч на рака
Комплетен надворешен и 

внатрешен дизајн и 

опремување на сервисни 

центри

Дигалки 
Дигалки за сервисирање на 

патнички и товарни возила

- OMCN

- RAVAGLIOLI

- ATT / NUSSBAUM

Вулканизерска 

опрема

Демонтерки, балансерки, 

опрема за центрирање, 

дигалки

- OMCN

- RAVAGLIOLI

Дијагностика
Дијагностички уреди за 

вашиот сервис за патнички 

возила или камиони

- BOSCH

- WABCO

- WABCO-WURTH
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Специјална понуда 
За поддршка на Вашиот сервис

Опрема за 

технички 

преглед 

Комплетни решенија – линии 

за технички преглед 

- АТТ NUSSBAUM

Aлат 
Сетови на рачен алат

- USAG

Дополнителна 

опрема

Алат за замена на масло и 

апликација адитиви

- LIQUI MOLY

Кабини за 

фарбање

Кабини за фарбање и 

термолакирање



www.automakedonija.com.mk
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СПЕЦИЈАЛНИ ПОНУДИ
Мал дел од опремата и специјалните понуди за опрема на Вашиот сервис

Брендови :

• OMCN

• RAVAGLIOLI

• NUSSBAUM

• USAG

• BOSCH

• WABCO

• WABCO WURTH

• SAIC

СЕРВИС

Линии за технички 

преглед :

• АТТ NUSSBAUM

TEХНИЧКИ

Самостојно и 

проектно 

финансирање на 

Вашата опрема – во 

ограничена количина 

и износ

КРЕДИТ



6

Во соработка со странските партнери и добавувачи и 
домашните соработници, Ви нудиме и комплетно 
решение (Клуч на рака) :

• Дизајн на сервис
• Проектно решение
• Изведба на градежни и други работи
• Избор и монтажа на опрема
• Едукација и тренинг на персоналот
• Функционален бизнис модел / лесна франшиза
• Консалтинг
• Брендирање
• Извор на делови / масла / адитиви

Kлуч на рака
На Аутомакедонија
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Аутомакедонија е овластен увозник и сервисер на 
дигалките за патнички и товарни возила од премиум 
брендовите :

• OMCN
• RAVAGLIOLI
• NUSSBAUM

Дигалки
На Аутомакедонија
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• Дигалки за патнички и 
товарни возила

• Демонтерки и 
балансерки

• Опрема за центрирање
• Преси
• Каросериска опрема
• Танкови за перење

Произведено во Италија
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199/Т – 2.8 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

- Електромеханичко оперирање

- Кревање преку трапезоидни штрафови 

направени од високоотпорен челик кои може 

самостојно да кочат

- Монококна структура
- Самозаштитени навртки

- Движењето помеѓу штрафовите преку ланец кој 

штити од успорување за да обезбеди 

оперативна тивкост и максимално задоволство

- Електричен мотор дизајнитан да штити од 

претовар

- Електричен систем со затворено коло со ниска 

волтажа

- Комплетно подготвена однапред рамка

- Опремена со пумпа за подмачкување

- Опремена со мали блокови за фиксирање

- Маса на кревање – 2.800 кг

- Висина од подот до крајната точка – 2.600 мм

- Максимална висина на кревање на шепите за 

кревање – 1.975 мм

- Внатрешна широчина помеѓу двата столба –

2.500 мм

ЦЕНА – 3.588 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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199/DK – 2.8 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

- Електромеханичко оперирање

- Кревање преку трапезоидни штрафови 

направени од високоотпорен челик кои може 

самостојно да кочат

- Монококна структура
- Самозаштитени навртки

- Движењето помеѓу штрафовите преку ланец кој 

штити од успорување за да обезбеди 

оперативна тивкост и максимално задоволство

- Електричен мотор дизајнитан да штити од 

претовар

- Електричен систем со затворено коло со ниска 

волтажа

- Комплетно подготвена однапред рамка

- Опремена со пумпа за подмачкување

- Опремена со мали блокови за фиксирање

- Маса на кревање – 2.800 кг

- Висина од подот до крајната точка – 4.250 мм

(со заштитната рамка)

- Максимална висина на кревање на шепите за 

кревање – 1.940 мм

- Внатрешна широчина помеѓу двата столба –

2.500 мм

ЦЕНА – 4.006 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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199/U – 3.2 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

- Електромеханичко оперирање

- Кревање преку трапезоидни штрафови 

направени од високоотпорен челик кои може 

самостојно да кочат

- Монококна структура
- Самозаштитени навртки

- Движењето помеѓу штрафовите преку ланец кој 

штити од успорување за да обезбеди 

оперативна тивкост и максимално задоволство

- Електричен мотор дизајнитан да штити од 

претовар

- Електричен систем со затворено коло со ниска 

волтажа

- Комплетно подготвена однапред рамка

- Опремена со пумпа за подмачкување

- Опремена со мали блокови за фиксирање

- Маса на кревање – 3.200 кг

- Висина од подот до крајната точка – 2.600 мм

- Максимална висина на кревање на шепите за 

кревање – 1.975 мм

- Внатрешна широчина помеѓу двата столба –

2.500 мм

ЦЕНА – 3.797 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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199/GAMMA – 3.5 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

- Електромеханичко оперирање

- Кревање преку трапезоидни штрафови 

направени од високоотпорен челик кои може 

самостојно да кочат

- Монококна структура
- Самозаштитени навртки

- Движењето помеѓу штрафовите преку ланец кој 

штити од успорување за да обезбеди 

оперативна тивкост и максимално задоволство

- Електричен мотор дизајнитан да штити од 

претовар

- Електричен систем со затворено коло со ниска 

волтажа

- Комплетно подготвена однапред рамка

- Опремена со пумпа за подмачкување

- Опремена со мали блокови за фиксирање

- Маса на кревање – 3.500 кг

- Висина од подот до крајната точка – 4.250 мм

со заштитната рамка

- Максимална висина на кревање на шепите за 

кревање – 1.940 мм

- Внатрешна широчина помеѓу двата столба –

2.500 мм

ЦЕНА – 4.612 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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199/WRL – 5.5 тони

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ДВОСТОЛБНА ДИГАЛКА

- Електромеханичко оперирање

- Интервалите за одржување се сведени на 

минимум благодарение на долгиот животен век 

на компонентите на дигалката и комплетното 

непостоење на кабли, ланци, лагери, завртки и 

навртки

- Подесување и  синхронизација на двете шепи за 

кревање независно од распределбата на 

товарот

- Безбедносни вентили вградени директно во 

цилиндрите

- Безбедносен уред во случај на препрека при 

симнување на возилото

- Вентил за преоптоварување

- Заштита на нозете

- Маса на кревање – 5.500 кг

- Висина од подот до крајната точка – 5.125 мм

со заштитната рамка

- Максимална висина на кревање на шепите за 

кревање – 1.960 мм

- Внатрешна широчина помеѓу двата столба –

3.000 мм

ЦЕНА – 8.990 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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400 C – 3.5 тони

ЧЕТИРИСТОЛБНА ДИГАЛКА СООДВЕТНА ЗА 

ЦЕНТРИРАЊЕ

- 4 СТОЛБНА дигалка со електрохидроулично 

функционирање

- Со специфично дизајнирани структури, 

внатрешен простор за работа и диензии на 

платформата што овозможува кревање на мали 

и големи возила

- Безбедносна справа ја блокира дигалката во 

случај на дефект на кабелот

- 3 фазна заштита – механички блокади, кабелски 

анти-кочен систем и дополнителна електрична 

безбедност

- Маса на кревање – 3.500 кг

- Вкупна надворешна широчина на дигалката –

3.300 мм

- Вкупна надворешна должина – 5.250 мм

ЦЕНА – 6.899 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

- )
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Аутомакедонија е овластен увозник и сервисер на 
дигалките за патнички и товарни возила од премиум 
брендовите :

• OMCN
• RAVAGLIOLI

Вулканизерска 

опрема
На Аутомакедонија
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GRIPP R22

ДЕМОНТЕРКА ЗА ГУМИ

- Демонтерка за гуми до 24’’

- Материјали со долг животен век

- Зајакната шасија и купола

- Една брзина на ротирање

- Пневматско кревање на алатката

- Опремена со вентил за пумпање на гумата

- Максимален дијаметар на гумата  – 1.000 мм

- Тежина – 225 кг

ЦЕНА – 2.773 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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GRIPP R22 IRON ARM

ДЕМОНТЕРКА ЗА ГУМИ

- Демонтерка за гуми до 24’’

- Материјали со долг животен век

- Зајакната шасија и купола

- Една брзина на ротирање

- Пневматско кревање на алатката

- Опремена со вентил за пумпање на гумата

- Странична ЧЕЛИЧНА РАКА за стандардни РАН 

ФЛЕТ гуми

- Максимален дијаметар на гумата  – 1.000 мм

- Тежина – 315 кг

ЦЕНА – 4.126 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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ROLL 55

БАЛАНСЕРКА ЗА ГУМИ

- Внатрешна рака за мерење на растојание и 

дијаметар како и за позиционирање на 

лепливите тегови

- Автоматско селектирање на програмата за 

балансирање

- Електрична кочница

- Брз циклус на мерење во 5 секунди за заштеда 

на време

- Двоен дигитален дисплеј панел со интуитивна 

контрола лесно прегледен

- Штитник на тркалото

- Само калибрација и само дијагноза

- Дозволени тркала – 10 - 30‘’

- Teжина – 115 кг

ЦЕНА – 2.003 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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ROLL 75

БАЛАНСЕРКА ЗА ГУМИ

- Внатрешна рака за мерење на растојание и 

дијаметар

- Автоматско селектирање на програмата

- Екстерно СОЛАРНО мерење на ширината на 

гумата

- Електрична кочница

- Брз циклус на мерење во 4 секунди за заштеда 

на време

- Само калибрација и само дијагноза

- Автоматско позиционирање

- Лед светло за осветлување на внатрешноста на 

тркалото

- Ласерска точка за мерење на точното 

позиционирање на теговите

- Дозволени тркала – 10 - 30‘’

- Teжина – 168 кг

ЦЕНА – 5.083 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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VISION 80 - 3D

ОПРЕМА ЗА 3D - ЦЕНТРИРАЊЕ

- Камера во висока дефиниција

- Автоматско следење на висината на возилото

- Напреден софтвер за мерење на базата на 

тркалата

- Нова генерација

- Монитор од 27’’, интегриран индустриски 

компјутер што гарантира поголема стабилност

- Принтер во колор

- Алуминиумски прецизни клеми – 10’’-24’’

- Лесен за прилагодување софтвер

- Интегрирана база на 55.000 возила

- Високо прецизно мерење

ПРОМО ЦЕНА – 8.717 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

- )
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Аутомакедонија е овластен увозник и сервисер на 
дијагностички уреди за патнички и товарни возила од 
премиум брендовите :

• BOSCH
• WABCO
• WABCO WURTH

Дијагностика
На Аутомакедонија
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BOSCH KTS 560

УНИВЕРЗАЛЕН СИСТЕМ ЗА ДИЈАГНОСТИКА

- Универзален дијагностички уред KTS 560 + сет 

на софтверски пакети за патнички возила со 12 

месечна функционалност

- За  повеќе информации – Ви стоиме на 

располагање

ЦЕНА НА УРЕДОТ – 2.200 EUR + ДДВ

МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

СОФТВЕР + ЛИЦЕНЦА 1 ГОДИНА – 1.300 EUR + ДДВ
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WABCO DIAGNOSTICS

WABCO СИСТЕМ ЗА ДИЈАГНОСТИКА

- Специјален и оригинален уред за 

дијагностицирање на сите WABCO системи на 

товарни возила и автобуси

ЦЕНА – НА БАРАЊЕ
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WABCO DIAGNOSTICS

WABCO СИСТЕМ ЗА ДИЈАГНОСТИКА

- Специјален и оригинален уред за 

дијагностицирање на сите WABCO системи на 

товарни возила и автобуси

ЦЕНА – НА БАРАЊЕ



28

Аутомакедонија е овластен увозник на рачен алат за 
патнички и товарни возила од премиум брендот :

• USAG

Рачен алат
На Аутомакедонија
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Аутомакедонија е овластен увозник и сервисер на 
комплетни линии за технички преглед:

• АТТ NUSSBAUM

Линии за технички 

преглед
На Аутомакедонија


