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TYTUŁ: USŁUGI ZAKUWANIA WĘŻY ROZŁADUNEK TRANSPORT ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług
transportowych, rozładunkowych, diagnostycznych i serwisowych. Firma
ELTRAS zajmuje się serwisem przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i
maszynach, w których doszło do uszkodzenia przewodu. Firma ELTRAS
posiada sprzęt do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej renomowanego producenta, który umożliwia zakuwanie przewodów o
zróżnicowanym przekroju, co umożliwia dopasowanie przewodu do konkretnego pojazdu. Zakuwanie węży hydraulicznych firma ELTRAS
wykonuje w warsztacie przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku, w którym dodatkowo Klienci mogą skorzystać z możliwości zakupu
dowolnych części i elementów do zakuwania przewodów z wyczerpującej oferty produktów dostępnych na miejscu. Firma ELTRAS
wykonuje usługi zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach z najwyższą starannością, gwarantując
Klientowi najwyższą jakość wykonania usługi oraz trwałość przewodu i bezpieczeństwo użytkowania przystosowanego przewodu.
Specjaliści od zakuwania przewodów z firmy ELTRAS podejmują się realizacji najbardziej wymagających zleceń, zarówno na miejscu jak i
z dojazdem do Klienta. Firma ELTRAS umożliwia Klientom naprawę lub wymianę przewodów hydrauliki siłowej z dojazdem do siedziby
firmy lub na miejsce awarii po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z obsługą firmy pod numerem 508 170 179. Serwisanci dokonujący
naprawy lub wymiany przewodów hydrauliki siłowej zapewniają najwyższą jakość usługi i skrócenie czasu przestojów maszyn i urządzeń.
Firma ELTRAS posiada ogromne doświadczenie w utrzymywaniu pojazdów i maszyn w doskonałym stanie technicznym. Firma prowadzi
stację diagnostyczną wyposażoną w nowoczesną ścieżkę diagnostyczną umożliwiającą wykonywanie przeglądów technicznych pojazdów i
maszyn w pełnym zakresie, z możliwością dokonania drobnych napraw do przeglądu w warsztacie należącym do ELTRAS. Możliwość
skorzystania z pomocy mechaników w trakcie przeglądu skraca czas oczekiwania na ponowne badanie techniczne.
Firma ELTRAS dysponuje również flotą pojazdów budowlanych, specjalistycznych na sprzedaż oraz do wynajęcia. Firma ELTRAS posiada
maszyny umożliwiające rozładunek, przeładunek wagonów oraz pojazdy do transportu niskopodwoziowego, umożliwiające transport
maszyn, pojazdów, ładunków, w tym sypkich od 3 ton do 25 ton w dowolne miejsce w kraju. Usługi transportu niskopodwoziowego
świadczą dla Klientów firmy ELTRAS doświadczeni kierowcy, którzy podejmą się realizacji najbardziej skomplikowanych zleceń.
Wyczerpujące informacje dotyczące usług świadczonych przez firmę ELTRAS, zakresu usług, możliwości współpracy z firmą ELTRAS
oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.eltras.pl oraz www.stacjakontroli.bialystok.pl
Dodatkowych informacji o ofercie stacji diagnostycznej ELTRAS, serwisu przewodów hydrauliki siłowej oraz możliwości wypożyczenia
specjalistycznych pojazdów transportowych, budowlanych udzielą Państwu pracownicy firmy ELTRAS telefonicznie 85 652 51 32 lub w
odpowiedzi na zapytania przesłane na adres: biuro@eltras.pl


