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TYTUŁ: USŁUGI SERWISOWE PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS poszerzyła ofertę specjalistycznych usług w zakresie rozładunku i przeładunku wagonów, transportu niskopodwoziowego,
wynajmu specjalistycznych maszyn i urządzeń transportowych, budowlanych i przemysłowych o usługi zakuwania przewodów
hydraulicznych, naprawy węży hydrauliki siłowej oraz usługi serwisowe związane z naprawą przewodów. Firma ELTRAS prowadzi serwis
przewodów hydraulicznych wykonując usługi zakuwarkami o wysokiej wydajności, obsługującymi przewody posiadające różne średnice
oraz wymagające zastosowania różnych końcówek do przewodów oraz elementów złącznych. Profesjonalnie wyposażony serwis
umożliwia skorzystanie z usług zakuwania węży oraz naprawy przewodów o dowolnej średnicy, w możliwie najkrótszym czasie oraz przy
zachowaniu norm jakości i standardów bezpieczeństwa umożliwiających zastosowanie przewodów w transporcie, rolnictwie, przemyśle
czy budownictwie. Firma ELTRAS wykonuje usługi zakuwania węży korzystając z zakuwarek renomowanych firm gwarantujących
pewność wykonania, najwyższą jakość użytych materiałów oraz certyfikowane końcówki oraz przyłącza do węży hydraulicznych,
umożliwiające zastosowanie wykonanych przewodów w maszynach rolniczych, maszynach budowlanych, maszynach drogowych,
samochodach osobowych i ciężarowych, wózkach widłowych czy podnośnikach. Usługi zakuwania przewodów wykonują dla Klientów
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą fachową wiedzą oraz rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi profesjonalne
wykonanie usługi oraz gwarantującymi trwałość wykonania. Specjaliści wykonujący usługi zakuwarkami w firmie ELTRAS podejmują się
wykonania zleceń nietypowych lub wymagających indywidualnego podejścia w zakresie stosowanych powszechnie rozwiązań. Klienci
firmy ELTRAS mogą liczyć na wsparcie naszych specjalistów również poza wyznaczonymi godzinami pracy oraz w sytuacjach
awaryjnych. Usługi serwisowe wykonujemy na miejscu awarii. Klienci firmy ELTRAS mogą zamówić serwis przewodów z dojazdem na
miejsce awarii po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z obsługą firmy ELTRAS. Usługi zakuwania przewodów wykonujemy dla
naszych Klientów w przystępnych, rozsądnych cenach. Doświadczeni specjaliści zapewniają naszym Klientom doradztwo techniczne w
zakresie doboru odpowiednich elementów złącznych, naprawy przewodów, wymiany elementów, przeglądów. Współpraca z firmą
ELTRAS zapewnia możliwość negocjowania ceny przy stałych zleceniach oraz szeroki wybór spośród asortymentu elementów złącznych
do zakuwania przewodów dostępnych na miejscu, bez konieczności zaopatrywania się w hurtowniach i oczekiwania na dostawę
zamówionych elementów, co znacznie skraca czas oczekiwania na przystosowanie przewodu lub naprawę przewodu. W celu skorzystania
z usług zakuwania węży hydraulicznych zapraszamy do siedziby firmy ELTRAS przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku w godzinach od
08.00-16.00. Wizyty poza wyznaczonymi godzinami pracy możliwe są po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Zlecenia
dotyczące usług zakuwania przewodów przyjmujemy pod numerem 508 170 179 lub drogą elektroniczną na adres biuro@eltras.pl.
Kompleksowa oferta firmy ELTRAS jest dostępna na stronie internetowej www.eltras.pl


