
CA2M ДООЕЛ Скопје е деловен субјект со седиште во Скопје, и е добавувач на решенија и опрема во 

индустријата преку примена на процесот на Управување со Ресурси во Индустријата (Industry Asset 

Management), со кој се овозможува подобрување на ефикасноста на производната постројка со: 

• Намалување на вкупните трошоци за производство 

• Зголемена продуктивност 

• Продолжено време помеѓу дефекти (MTBF) 

што значи да се биде повеќе профитабилен а со тоа и конкурентен, а во фокус на безбедноста на 

интелектуалниот капитал на вработените во организацијата, нивното знаење комбинирано со 

професионалните вештини и искуство и заштита на природната средина. 

Праксата покажува дека 

најмалку 80% од вкупната 

цена на чинење на 

индустриската опрема во 

работниот век 

(Life Cycle Cost), се акумулира 

по набавката и инсталацијата 

на опремата. 

 

CA2M нуди сеопфатен пакет 

на услуги и решенија 

дизајнирани да им обезбеди 

на клиентите намалување на 

трошоците во текот на 

работниот век на опремата. 

СА2М ДООЕЛ Скопје 
Прашка 23,  МК1000 Скопје 
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Професионалната историја и интелектуалното 

знаење на CA2M Скопје е повеќе од 20 години 

искуство во различни индустриски сегменти со 

различни решенија и производи (генерален 

менаџмент со стратегиски развој, Lean 6Sigma 

менаџмент на производство, стратегии за 

одржување - RCM / RBI, пратење на динамичката 

состојба со примена на  вибро-дијагностика). 

CA2M го сервисира македонскиот пазар и пазарот во 

регионот и нуди напредни индустриски решенија 

преку системски процес на планирање и контрола на 

ресурсите во нивниот работен век. 
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Искуството докажува дека 
постигнувањето на повисока 

продуктивност и 
профитабилност во денешните 

услови на работење зависи од 
следниве клучни фактори: 

 

• Човекот и Неговото Знаење 

Треба да се развива работна 

култура за промени. Вообичаено, 

бараните промени доведуваат до 

зголемување на одговорноста, а со 

тоа компанијата мора да биде 

спремна да инвестира во време и 

енергија за обука на вработените и 

нивно континуирано 

надградување. 

 

• Доверлива Технологија 

Успешните фирми ја користат 

врвната технологија како алатка за 

подобрување на своето работење 

и се активни во користењето на 

сопствените ресурси за 

максимално искористување на 

технологијата. 

 

• Процесна Експертиза 

За да се постигне максимална 

ефективност и позитивни 

резултати на долги патеки, 

технологијата мора да биде 

поддржана со флексибилни 

процеси. Новата технологија, 

процесот на управување и 

процесот на донесување одлука се 

критично множество за 

постигнување на максималниот 

потенцијал. 

•ALFA LAVAL, Авторизиран Дистрибутер за Македонија, Албанија и Косово 

•HAMMELMANN, Авторизиран Дистрибутер за Македонија, Албанија и Косово 

•HANSFORD Sensors UK, Авторизиран Дистрибутер за Југоисточна Европа  

•RELIANEERING, Авторизиран Дистрибутер за Југоисточна Европа   

•SAFI, Авторизиран Дистрибутер за Југоисточна Европа 

•WEICON, Авторизиран Дистрибутер за Македонија 

•ZUWA Pumps, Авторизиран Дистрибутер за Југоисточна Европа  
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