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Дигитален тахограф DTCO
®
 1381 

 
 

АЕТР договор потпишан под покровителство на Обединетите нации има дефинирано 
за воведување на дигитален тахограф до 16 јуни 2010 за сите договорни страни. 
Дигиталните Тахографи ќе станат задолжителни за сите нови возила регистрирани во 
договорните страни од тој датум. 
 
VDO го дизајнираше DTCO ® 1381 со широк спектар на производи и услуги со цел да 
се олесни неговото управување: 

- Алатки за Превземање и Архивирање кои лесно и брзо процесираат со 
возачката тахографска картичка како и со масовната меморија на тахографот, 

- Уреди за далечинско превземање кој ги прават законски достапни податоци 
од DTCO ® 1381 верзија 1.3 

 Флексибилни решенија за управување со податоци и анализа за правни цели. 
 
Дигиталниот тахограф DTCO® 1381 ги снима сите податоци поврзани со работата на 
возачите на специјални паметни картички, наместо на конвенционална тахографска 
дијаграм лента. 
    
 
Карактеристики (функции) 

 Далечинско превземање- функционалност преку CAN или K-Line 
 Графички отпечатоци за: брзина, активности, статус на влезни информации 
 Брзо превземање со VDO втора генерација алатки за превземање  
 Далечинска контрола преку CAN или K-line 
 7-дневен детален преглед на податоците за брзина (168h чисти податоци од 

движењето на возилото) 
 
 
 

Сите податоци од дигиталниот тахограф и возачот мора да се архивирани према 
европските или националните регулативи. Најмалку една компаниска картичка мора 
да поседува компанијата и една картичка секој возач кој управува возило опремено со 
дигитален тахограф мора да има своја лична возачка картичка. Валидноста на 
картичките и рокот за архивирање на податоците се специфични за секоја земја и во 
согласност со тоа се почитуваат.  
 
 
 
 

VDO е лидер на пазарот во тахографскиот бизнис веќе многу години - и компанија 
која беше прва што започна развој на дигиталиот тахограф. Ова резултираше со 
воведување на пазарот на првиот дигитален тахограф во Мај 2006. VDO DTCO ® 1381 
е врвен технолошки супериорен уред - кој ги поставува стандардите за најсовремени 
перформанси, лесен за користење  и безбедност на податоците.  
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ДИГИТАЛЕНИОТ ТАХОГРАФ  DTCO® 1381 
 
 

 

 

Во врска со интелегентниот  KITAS 2171 сензор за брзина и тахографските картички, 
DTCO ® 1381 година ги исполнува сите барања на новата директива.. 

Калибрацијата се врши од страна на авторизирани  центри за калибрација (во 
Р.Македонија преку акредитирани инспекциски тела).   

DTCO ® можe да бидат поврзан со други системи на возилото преку CAN. 
 
Исто така може да биде по избор, поврзани со аналоген брзинометар / 
инструменталната табла. 
 

DTCO ® 1381 целосно е во согласност со AETR регулатива и Регулативата (EC) No 
561/2006  
– и поради тоа што е навистина иновативна  компонента, може да се интегрира со 
трендовските технологии во возилата.  
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Краток профил  – DTCO® 1381 
 

 Масовна меморија за приближно 365 дена  

 28 јазици на ЕУ и АЕТР земји и е можно надградување.  
 Автоматско  предупредување по 4 часа и 15 минути непрекинато време на 

возење  

 Дисплеј достапни во 7 бои  

 Печатење на податоци возилото и податоци од возачот, плус графички приказ 
на вртежи во минута и профили и брзина  

 Пренос на податоци преку Downloadkey (DLK) или безжично (DLD ®)
  

 Едноставна замена на хартија - без многу труд. 
 Разни податоци и опции се на располагање, во зависност од внесената 

картичка 

 Различни интерфејси за он-борд електроника, инструмент табли, он-борд 
компјутер и електронски системи; два влеза за додатни информации.   

 Технички податоци 

 Инсталациски  димензии: 178 x 50 x 150 mm (L x B x H), 1-DIN формат радио  

 Напојување: 24 V (опција 12 V)  
 Мерен опсег: 0-220 km / h  

 Работна температура: -25 ° C до 70 ° C  

 Температура на чување: -40 ° C до 85 ° C  

 Пулсот опсег: 4.000 до 25.000 импулс / км  

 Реално време, врз основа на UTC  време  
 Влезови: KITAS 2171, N-сензор, дополнителни влезови  

 Излези: 2 xv пулс, 1 x 4 импулси / m  

 Точност: Брзина: ± 1 km / h, оддалеченоста: ± 1%, време: ± 2 S / ден  

 Тежина приближно 1.350 кg  

Како дел од нашата политика е да се задоволат целосно барањата на нашите 
корисници и да реагираме брзо со правни и технички промени, ние постојано 
истражуваме на пазарот за утврдување на искуства и потребите на постоечките и 
потенцијалните клиенти - и ние постапуваме врз тоа што сме научиле со 
имплементација на нови опции. 
 

Преглед на суштински нови функции на DTCO 
®
 1381 Rel. 1.3   

 Графички отпечатоци на профили за брзина плус статус и протоколи  на 
активност обезбедуваат удобен преглед накусо и да се олесни следењето на 
процедурите.  

 Раните предупредувања за претстојните инспекции и за валидноста на 
тахографските картички  која е на пат да истекува, се осигурува дека 
опертивноста  на вашата компанија ќе биде без проблеми.  

 Дополнителни податоци запишани како читања на бројчаникот за поминати 
километри кога запира возило, статусни промени и дополнителни  податоци за 
брзина обезбедуваат корисни информации за бизнис менаџментот.  

 Функција за Брзо Превземање  го намалува  времето потребно за 
превземање на податоците. 
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Пример за графички отпечаток (од верзија 1.3):  

 

 

Со користењето на соодветно менаџерско решение за преглед на податоците, може 
не само да ги архивирате вашите податоци во согласност со законските прописи, 
можете исто така да извлечете вредни информации за бизнис менаџментот од 
дигиталниот архив на податоци. Можете да ги користите тие податоци да се 
оптимизира вашата организација и да ги подобрите  своите оперативни процедури; 
бидејќи само на овој начин може да ги компензирате  вашите инвестиции брзо и 
постигнување на одржлив профит. 

 Штедете време кога контролирате време на возење и одмор и кога 
прегледувате прекршоци.  

 Оптимизирајте го вашето возило за користење и непотребните трошоци.  
 Подобрување на вашето персонално планирање  
 Автоматизирајте ги вашите планови за одржување и работилницата.  

Се разбира може да се опремат и постарите возила со дигитални тахографи - и ова е 
екстремно корисно доколку сакате да извршувате навистина интензивни 
компаративни проценки на податоци од возило и возач со цел да се максимизира  
вашето работење. На нашиот  VDO сервис партнер ќе му биде задоволство да ви 
обезбеди помош, доколку ја побарате.  

http://translate.google.com/translate?hl=mk&sl=en&tl=mk&prev=_t&u=http://dtco.vdo.com/service-support/service-partner-workshops-database/locationSearch.htm
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Одговори на вашите прашања  

Овде ќе најдете одговори на главните прашања кои беа поставени во 
повеќето земји, кога беше почнато со дигиталниот тахограф.  

Ве молиме контактирајте го вашиот дилер ако ви требаат некакви 
дополнителни објаснувања! 

  

1. Уред и функционалности 
 

- Што е дигитален тахограф?  

DTCO 1381, како дигитален тахограф, снима возачки активности како што се 
ВОЗЕЊЕ, ПАУЗА/ОДМОР, РАБОТА, ДОСТАПНОСТ во комерцијалните возила. 
 Се снимаат и други податоци како: брзина, поминато растојание, и параметри 
поврзани со системот. Податоците се снимаат во внатрешната меморија на 
уредот (масовна меморија) и на возачката картичка. Техничките 
карактеристика на дигиталниот тахограф се специфицирани во Додатокот 1Б 
од AETR. 
 

- Дали DTCO ® 1381 ги има вградено АЕТР социјалните прописи за 
времињата на возење и одмор и како функционира тоа ?  

Да ! DTCO 1381 предизвикува предупредување на возачот 15 минути, пред да стигне 
до максималното непрекинато  возење од 4h30. Снимените времиња за возење и 
одмор / пауза можат да се прикажат или печатат. 

- За кои типови на возила AETR ќе се применува?  
AETR прави задолжително монтирање со дигитални тахографи за сите нови 
регистрирани возила од 16-ти  Јуни 2010 година. 
Се работи за комерцијални возила од 3.5 тони за стоката и возилото од над 9 
седишта (вклучувајќи го возачкото седиште) за патниците.  

 

- Зошто да се менува од евиденција на хартија на дигитална 
снимка?  

Почетната цел на Европската унија која ги зема во предвид сугестиите од страна на 
AETR е да се подобри состојбата со социјални барања (за возење и одмор/пауза). Со 
цел да се постигне тоа, AETR го вклучува  Додаток 1Б кој комбинира снимање на 
податоци од еден компјутер и контрола со современи алатки.   

- Дали е можно да се вклопи дигитален тахограф на возило кое веќе е во 
употреба?  

 Да!  VDO предвидува решенија за поголемиот дел од возилата кои се во употреба, 
ако производителот го дозволува тоа.  
 

- Колку чини еден DTCO 
®
 1381?  

Цената зависи од варијантата и од возилото за кое е дизајниран. Просечна цена е 
околу ххх денари, а постојат и дополнителни трошоци за сензорот KITAS 2171, 
работна сила, активација и калибрација.  
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Замената на аналоген тахограф со дигитален тахограф е можно ако производителот 
на возилото го дозволува тоа. Поради дополнителни функционалности на новите 
DTCO ® 1381 и зголемените комуникациски протоколи, на некои возила нема да може 
да се заменат тахографите. 
 

- Како се запишува информацијата за брзината ?  
Во огласност со Додатокот 1Б на АЕТР,брзината на возилото е снимена во 
специјална доделена меморија на секоја секунда за последните 24 часа на 

возење. VDO го зголеми на 136 часа на возење со новиот  DTCO
®
 1381  

верзија 1.3. 
 

- Дали е потребно некакво одобрување на дигиталниот тахограф? 
Се разбира, процесот на одобрување на дигиталните техографи е дефиниран 
со неговите функционалности; сигурност и усогласена интероперативност.  
Секој производител на дигитален тахограф мора да го исполни процесот на 
одобрување.Дополнително одобрениот уред треба да биде квалификуван од 
производителите на комерцијалните возила. 

DTCO
®
 1381 е одобрен од официјалните тела уште од  2004 година. Важноста 

на одобрението е цитиран од страна на сите договорни страни на AETR.  
Истиот тахограф во нашата држава е одобрен  и е запишан во регистарот на мерила 
при Бирото за Метерологија на Р.М. . 
 

- Дали е можно да се додадат екстерни уреди на DTCO®? 

DTCO 1381 е дизајниран со неколку интерфејси кои овозможуваат конекција со 
таблата, електронскиот RPM бројач или OBD. 
 
 

2. ЗА КОИ ВОЗИЛА? 
 

- Во блиска иднина сите тахографи ќе бидат дигитални? 
Во Договорните страни на AETR, од 16-ти Јуни 2010 година, нови комерцијални возила 
ќе имаат исклучиво дигитални тахографи. Флотите ќе има неколку години возила 

опремено со дигитален и исто така аналоген тахографи. Користењето на возила со 
различни тахографи од еден возач е дефинирано во АЕТР и специфицирани 
се првила во согласнотсо тоа. 
 

- Мора ли возилата со аналоген тахограф да се преправаат? 
Првично беше предвиден од ЕУ регулативата, но поради техничките ограничувања на 
архетиктурата на возилата , во повеќето од земјите-членки на ЕУ не се применуваат 
преправки, оставајќи на избор, ако е дозволено од страна на производителите,желба 
на сопствениците на возилото.  
 

3. Tренинг 
 

- Дали има средства или методи за обука на корисници на DTCO 
®
 ? 

VDO разви модули за обука за возачи и транспортни компании. Покрај тоа, VDO  
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разви "демо-уред", кој овозможува симулација на сите возачки "активности со помош 
на дигиталниот тахограф. Демо-уредот се користи за обука, семинари  како и за 
продажбата.  

4. Обврски на возачите 

- Дали е можно да се вози без возачка картичка? 
Возило може да работи дури и ако не постои возачот картичка вметната во 
дигиталниот тахограф. Сепак  дигиталниот тахограф ќе сними настан во својата  
меморија кој ќе биде видлив при секоја проверка(контрола). Возењето без возачка 
картичка на комерцијално возило е прекршок и возачот ќе биде казнет. 
  

- Дали има никакви околности, кога возилото може да се вози без возачка 
картичка?  

Ако возачката картичка е загубена или украдена и возачот даде официјална изјава, 
нему му е дозволено да вози за максимум период од 15 дена. Тој мора да ја носи со 
себе изјавата за доказ и мора да прави дневни отпечатоци. 
Кога возилото не се користи за комерцијални цели (како тестирање или за некои 
демонстрациски цели) возачката картичка не е задолжителна. 
 

- Како е можно да направам дневен отпечаток ако возилото е возено без 
картичка? 

Во менито за печатење селектирај активности од возилото за одреден ден. Возачот 
мора да направи отпечаток на почеток и на крај од работниот ден и овие два 
отпечатоци да ги чува заедно. 
 

- Кои се обврски на возачот? 
Возачот мора да ја внесе својата картичка во дигиталниот тахограф секој пат кога ќе 
има потреба да го користи возилото. Сите лични податоци од возачот се снимаат во 
тахографот и податоците од возилото се снимаат на возачката картичка Возењето 
без картичка ќе активира настан и ќе биде неопходно да се докажува во случај на 
патна контрола или подоцнежна контрола. 
 

- Дали сертификатите за невозење се сеуште валидни за дигиталните 
тахографи? 

Се разбира, Да! Во европската директива ((EC) 2006/22, член II, став 3, ја потврди 
одлуката на EU комисија со заклучок (12/04/2007) која дава важност на изјавата 
форма (Анекс 1 на Директивата). 
 

- Во случај на неисправен тахограф, колку дена се дозволени за возење 
пред поправка?  

Тој е опишан во Анексот (контролен уред) на AETR, член 13.  

Уредот, мора да се поправи во најкраток можен рок, и доколку возилото не може да 
се врати на своите простории, тоа треба да биде поправено на неговиот  пат во рок 
од една недела.  
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- Обврски на компанијата 

Кои се обврските и одговорностите на сопственикот на флотата? 

Сопственикот на флота мора да осигура дека возилата се калибрирани и проверени 
навремено. Обврска на сопственикот на флотата е да ги чува податоците од 
тахографите (меморијата на тахографот и меморијата од возачките картчки) во рок од 
една година и обврска е  редовно да ги превзема податоците за неговата 
компанија(види секција 8 подоле) 
 
 

6. Кои земји бараат дигитални тахографи? 
- Како што дигиталниот тахограф стана задолжителен за сите нови возила 

регистрирани во АЕТР земјите од 16.06.2010, тие возила мора да ги исполнат 
сите барања или релевантни регулативи во АЕТР земјите, вклучувајќи ги и ЕУ 

- Тоа подразбира за меѓународен транспорт, односно  мора да се во 
сообразност со регулативата на сите земји низ кои се движи возилото. 

- . Ако меѓународното патување подразбира премин низ не-AETR земја, а потоа 
само дел од патувањето во AETR земји мора да се во согласност со 
регулативата.  

 
 

7. Инспекција и Калибрација 

- Треба ли DTCO редовно да се проверува? 
Да , се разбира. Дигиталниот тахограф треба да е провери најмалку еднаш во две 
години во овластено акредитирано инспекциско тело ( работилница). Тоа е 
задолжително во согласнот со  AETR и применливо во сите договорни страни. 
 

- Кога новите возила треба да се калибрираат? 
Секое возило мора да е калибрирано пред да се употреби во опсегот на АЕТР 
регулативите. Сепак , во период од максимум 14 дена е дозволено за првата 
калибрација од денот кога е за прв пат регистрирано новото возило. Калибрацијата 
мора да се направи во овластена работилница. 
  

- Кои се барањата за ново возило? 
Дигиталнио тахограф вграден од страна на производителот на возила мора да биде 
активиран, со цел да ги снима сите движења на возилото и податоците на возачите. 
Во максимлен период од 14 дена, новото возило мора да биде калибрирано и 

регистарскиот број на возилото да биде внесен во меморијата на  DTCO
®
 . 

Последната операција ја врши овластена работилница. 
 
 

8.  Превземање на податоци 
 

- Што е превземање на податоци? 
Превземање на податоци е процес кој овозможува копирање на снимените податоци 
од меморијата на дигиталниот тахограф и од меморијата на возачката картичка или 
работилничката картичка.Периодичното превземање на податоците е задолжително 
во некои земји додека е препорачано од  AETR регулативата. 
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- Можно ли е да се избегне неавторизирано лице да превзема податоци од 
дигиталниот тахограф ? 

 Пристапот до меморијата на дигиталниот тахограф бара употреба на компаниска 
картичка. Со компаниската картичка се отвара сесија во меморијата на дигиталниот 
тахограф. Сите снимени податоци од сесијата ке се превземат само доколку се 
употреби релевантна картичка. Доколку компаниската картичка не се употреби за 
отварање на сесија, сите снимени податоци можат да бидат превземени со употреба 
на која и да било компаниска картичка. Државните авторитети можат да пристапат на 
сите снимени податоци со употреба на контролната картичка  
Овластените работилници исто така можат да пристапат на снимените податоци. 
 

- Дали е можно да се превземаат податоци без употреба на компаниска 
картичка? 

Не. Компаниската картичка е клуч за снимените податоци. Како и да е, ако е 
неопходно, овластена работилница може да ги превземе податоците со употреба на 
работилничка картичка; во тој случај само податоците релевантни за компанијата ќе 
им бидат врачени од страна на работилницата. 
 

- Како е можно да се превземаат и архивираат податоците 
VDO може да обезбеди алатки за превземање и архивирање на податоци од 
дигиталниот тахограф. Цел спектар на алатки за превземање и архивирање. 
Download Key е наједноставната алатка која е во состојба да превземате неколку 
илјади месеци од активностите.  
забелешка: Компаниската картичка е клуч за да се овозможи превземање на 
податоци, но таа не ги чува преземените податоци. 
 

- Како да се изврши процесот на превземање на податоци? 
Податоците може да се превземат локално или далечински. 
Локалниот процес побарува 6 пинскиот преден конектор на дигиталниот тахографот 
да се поврзе со Download Key. Компаниската картичка е поставена во дигиталниот 
тахограф и почнува превземањето автоматски спрема сетирањата кои се извршени 
во  Download Key. Download key треба да се предефинира со цел да се дефинира дел 
од временскиот периодот како на пример последните 10 дена, или од датум 1 до 2, 
или од последно превземање 

- Дали е задолжително да се архивираат податоците од дигиталниот 
тахограф ? 

Според АЕТР регулатива, архивирање е неопходно бидејќи податоци од тахографот и 
возачката картичка мора да се "чуваат најмалку 12 месеци по снимањето". 
Препорачливо е да ги архивирате податоците од тахограф барем еднаш на секои 3 
месеци, а податоци од возачката картичка најмалку еднаш на секои 28 дена. 

- Како да ја превземеме возачката картичка? 
Меморијата на возачката картичка е дизајнирана за 28 дена (тоа е теоретски 
капацитет, но зависи од употрбата и количината на возачките активности на ден може 
да се смета дека минимален број на работни дена е 28 дена) Сепак се препорачува 
да ги симнете податоците од картичка во рок од 28 дена. Возачката картичка може да 
се симне преку DTCO ® читач на картички, или пак независно преку мобилен читач на 
картички (види го следниот дел). 
 
 
 



 

 © Continental Trading GmbH Page 11 - 12 

9. VDO решенија за превземање 
на податоци 

 
- Downloadkey DLK II 

Тој е основна алатка која овозможува 
превземање на податоците од DTCO 
преку предниот интерфејс. 
Поставувањата на DLK II нудат можност 
да го селектирате периодот кој сакате да 
го превземете,типот на датотеки и 
возачки картички 

files and the driver card. 
 
 
 
 

 
- Mobile Card Reader MCR 

 Mobile Card Reader е читач на картички 
кој ги превзема податоците од возачката 
картичка кога е поврзан со DLK II. 

 
- TIS- Web 

TIS-Web е сеопфатно решение кое нуди 
уреди за симнување и архивирање. 

TIS-Web
®
 обезбедува превземање со   

DLK II, читач на картички и интернет 
конекција со професионален сервер. 
Ова решение обезбедува лесно 
архивирање и пребарување на податоците 
24 часа на ден, во еден мошне обезбеден 
систем.Моше да се пристапи од секој 
комјутер со упореба на PIN код. 

   
 
 
 
 
 

 
- Далечинско превземање 

Далечински симнување е нов уред кој се применува на DTCO ® од верзија 1,3. Тоа им овозможува 
симнување на податоци од компјутер каде што е поврзана компаниската картичка. Симнување на 
сесијата може да биде директно управувано од компјутер (на пример, во простории на транспортната 
компанија). 
Со решенијата за далечински симнување компаниската картичка не е потребна во возилото! 
Две решенија за далечинско превземање: 
• Wi-Fi за возилата кои секојдневно или често се враќаат во просториите на компанијата 
• GPRS за возилата што се движат на долги патувања. 

                  

   DLD
®

 Short Range     DLD
®

 Wide Range    

 
 
Уредот за превземање е поврзан со DTCO ® со цел да се изврши комуникација помеѓу камионот и  
просториите во транспортната компанија. 
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ТИМ-ПРО ИНТЕР 
2 МАК.БРИГАДА 6/7      
1000 Скопје, Република Македонија 
+389 70 228 059 
info@tahografi.mk 
www.tahografi.mk  
Партнер на VDO за Република Македонија 
 
СЕРВИС ЦЕНТРИ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИС  

ИПРОМ-ТТ   

Адреса: Втора македонска бригада 6/6 1000 Скопје 

Телефон: ++3892 2614 679 

Мобилен телефон: ++38970 231 541 

Лица за контакт: 

- Ирина Ивановска  

irpom @ on.net.mk 

Овластени сервиси : 

ТАХО СЕРВИС - 6000 Охрид 

Адреса:Трајче Дојчиновски 12 

мобилен: ++38970761269 

Лица за контакт: 

-Јаневски Димче 

taho_ohrid @ yahoo.com  

 

ТАХОГРАФ - 7500 Прилеп 

Адреса: Браќа Миладиновци Б.Б 

Телефон: ++38948520255 

Мобилен: ++38975437913 

Лица за контакт:  

- Јанкулоски Петре 

tahografpp @ yahoo.com 

 

ПИ КОМ - 1230 Гостивар  

Адреса: ЈНА 193 

Телефон: ++38942-211-781 

Мобилен: ++38975496633 

Лица за контакт: 

- Тримчевска Верослава 

veki_dimitar @ hotmail.com 

 

MAK-ЖAН - 2400 Струмица  

Адреса: Климент Охридски Б.Б 

Индустриска Зона Север 

Телефон: ++38934331337 

Мобилен: ++38970253031 

Лица за контакт: 

- Томе Иљашев 

mak_zan @ yahoo.com 

 

ВЛАГО ТАХОГРАФ - 7000 Битола  

Адреса: Краварски Пат Б.Б  

Телефон: ++38947-227-032 

Мобилен: ++38975970652 

Лица за контакт:  

- Цветановски Владимир 

vlade_c @ yahoo.com 

 

ЧУЛЕТО - 7000 Битола  

Адреса: Довлеџик Б.Б  

Телефон: ++389 47 232 700 

Мобилен: ++389 70 207 729 

Лица за контакт: 

- Груевски Сашо  

gruevskisaso @ yahoo.co.uk 

 

БАЛЕКС – 2000 Штип 

Адреса: Брегалничка бб 

+389 32 380 485  

+389 32 394 485  

+389 32 397 485  

Fax: +389 32 383 140  

Лице за контакт 

-Ангел Велинов 

www.baleks.com 

 

ТАХОГРАФ - 2301 Облешево  

Адреса: Магистрален Пат  

Телефон: ++38933-351-566 

Мобилен: +075/571-517 

Лица за контакт:  

- Борче Ангелов 

 tahograf @ freemail.com.mk 

 

КИНЗЛЕ - 7500 Прилеп 

Адреса:  Булевар Гоце Делчев Б.Б 

Телефон: ++38948-413-404 

Мобилен: ++38970533903 

Лица за контакт: 

- Марјан Нашевски  

Пошта: servicekinzle @ yahoo.com 

 

ЕЛМОНТ - 1400 Велес 

Адреса: Андон Шурков Бр. 4 

Телефон: ++389 43 235 050 

Мобилен: ++389 70 216 704 

Лица за контакт: 

- Мишевски Мите 

Пошта: elmont_veles @ yahoo.com  

 

Continental Trading GmbH 
Heinrich Hertz Str. 45 
D-78052 Villingen-Schwenningen, Germany 
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