
Copyright Muku.pl 1 of 1

TYTUŁ: SERWIS PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH Z DOJAZDEM ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ELTRAS (.: eltras :.)
  Adres: Logarytmiczna 7
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 508170179
                

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową w zakresie zakuwania przewodów hydrauliki siłowej, dostosowywania przewodów do
rodzaju zastosowania oraz sprzedaży końcówek, złączy do przewodów hydraulicznych. Usługi zakuwania węży hydraulicznych firma
ELTRAS wykonuje przy użyciu zakuwarki renomowanej firmy o szerokich możliwościach technicznych umożliwiających zakuwanie
przewodów o zróżnicowanym przekroju. Zakuwarki do przewodów hydraulicznych wykorzystywane przez firmę ELTRAS umożliwiają
zakuwanie przewodów, które mogą zostać użyte do różnych zastosowań: w maszynach budowlanych, w maszynach drogowych,
maszynach rolniczych, pojazdach specjalistycznych, podnośnikach czy wózkach widłowych.
Firma ELTRAS posiada wysokiej klasy specjalistów , którzy wykonują usługi zakuwania węzy profesjonalnie oraz zgodnie z wymaganiami
technicznymi dla dostosowywanych oraz przerabianych przewodów hydraulicznych. Profesjonalizm specjalistów oraz doskonałej jakości
elementy służące do przystosowywania przewodów zapewniają bezpieczne użytkowanie przystosowywanych przewodów. Firma ELTRAS
posiada doskonale wyposażone stanowisko do zakuwania przewodów hydraulicznych, szeroki wybór dostępnych od ręki końcówek do
zakuwania przewodów oraz możliwości techniczne wykonywania przeglądów oraz napraw uszkodzonych przewodów. Firma ELTRAS
prowadzi profesjonalny serwis przewodów hydraulicznych umożliwiający naprawy uszkodzonych przewodów na miejscu lub z dojazdem
do Klienta. Usługi serwisowe przewodów hydraulicznych firma ELTRAS świadczy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków realizacji
zlecenia telefonicznie pod numerem 508 170 179. Serwis przewodów hydraulicznych z dojazdem do Klienta zapewnia sprawne usunięcie
usterki w miejscu przestoju w możliwie najkrótszym czasie, przez co ograniczony zostaje czas przestoju maszyn czy pojazdów. Firma
ELTRAS wykonuje zlecone naprawy i modyfikacje w najkrótszym czasie, zapewnia ogromne możliwości przystosowania przewodów do
potrzeb Klienta oraz doradza przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.
Firma ELTRAS jest doskonałym partnerem wspierającym dążenia firm do zapewnienia ciągłości pracy maszyn, pojazdów oraz sprzętu.
Firma ELTRAS świadczy inne wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie: transportu niskopodwoziowego, wynajmu maszyn, pojazdów,
sprzętu, rozładunku i przeładunku wagonów, badań technicznych pojazdów osobowych i dostawczych, ciężarowych, badań technicznych
dla pojazdów specjalistycznych oraz autobusów. Firma ELTRAS prowadzi działalność przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku i zaprasza
do zapoznania się z ofertą świadczonych usług na stronie www.eltras.pl. Zachęcamy do współpracy firmy transportowe, warsztaty
mechaniczne, wypożyczalnie maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, dystrybutorów oraz inne firmy. Współpraca z firmą ELTRAS
oznacza możliwość uzyskania atrakcyjnych zniżek w przypadku stałej współpracy lub większej ilości zleceń, możliwość negocjowania
warunków zleceń oraz preferencyjne warunki obsługi w warsztatach oraz Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów prowadzonych przez firmę
ELTRAS. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 85 652 51 32 w celu umówienia wizyty w serwisie, rezerwacji terminu
przeglądu technicznego pojazdu lub skorzystania z innych usług świadczonych przez firmę ELTRAS.


