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TYTUŁ: SPECJALISTYCZNE USŁUGI HYDRAULIKA SIŁOWA ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS świadczy specjalistyczne usługi w zakresie hydrauliki siłowej umożliwiające przerabianie węży hydraulicznych, naprawy
przewodów hydraulicznych oraz prowadzi mobilny serwis przewodów hydrauliki siłowej. Usługi serwisowe w zakresie wymiany
przewodów, naprawy uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej oraz dostosowywania przewodów do różnych zastosowań prowadzimy
w siedzibie firmy ELTRAS przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku. Serwis przewodów hydrauliki siłowej prowadzony przez firmę
ELTRAS umożliwia świadczenie usług serwisowych z dojazdem na miejsce awarii. Klienci korzystając z mobilnego serwisu przewodów
hydrauliki siłowej mają możliwość dokonania niezbędnych napraw uszkodzonych przewodów na miejscu awarii, bez konieczności
dostarczania uszkodzonego przewodu do warsztatu. Usługi naprawy uszkodzonych przewodów hydraulicznych z dojazdem wykonywane
są przez ELTRAS po wcześniejszym uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie pod numerem 508 170 179. Serwisanci wykonujący
naprawy przewodów hydrauliki siłowej korzystają z zakuwarek najnowszej generacji, umożliwiających zakuwanie przewodów
hydraulicznych o różnej średnicy z możliwością dopasowania końcówek do przewodów z szerokiego asortymentu złączy i końcówek
dostępnych na miejscu. Firma ELTRAS posiada doskonale wyposażone stanowisko do zakuwania węży z możliwością dobrania końcówek
do zakuwania przewodów umożliwiających przystosowanie przewodu do różnych zastosowań: w budownictwie, transporcie, przemyśle,
leśnictwie, rolnictwie. Przewody hydrauliki siłowej dostosowywane w firmie ELTRAS po przerobieniu spełniają wszelkie wymogi jakości
oraz bezpieczeństwa użytkowania. Usługi zakuwania przewodów świadczą dla Klientów specjaliści z zakresu hydrauliki siłowej, którzy
posiadają rozległą wiedzę w zakresie stosowanych rozwiązań oraz używanych materiałów. Wszystkie elementy wykorzystywane do
zakuwania węzy w ELTRAS wyróżniają się doskonałą jakością wykonania, wysoką jakością użytych do ich wykonania materiałów oraz
posiadają najwyższe standardy bezpieczeństwa użytkowania. Przewody przystosowywane przez ELTRAS pozwalają na dowolne
zastosowanie przewodu w maszynach budowlanych, maszynach drogowych, specjalistycznych maszynach rolniczych, samochodach
osobowych i ciężarowych oraz wózkach widłowych czy podnośnikach. Firma ELTRAS świadczy także inne specjalistyczne usługi w
zakresie transportu, wynajmu maszyn i urządzeń, przeglądów technicznych pojazdów i maszyn. Do firmy ELTRAS należy Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów oraz warsztat zapewniający niezbędne naprawy w zakresie napraw głównych i bieżących pojazdów. Firma
ELTRAS zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie napraw mechanicznych pojazdów, napraw przewodów hydraulicznych
oraz zapewnia szeroki wybór maszyn i urządzeń przeznaczonych na wynajem. W celu skorzystania z usług świadczonych przez firmę
ELTRAS prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 508 170 179 po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą firmy na www.eltras.pl


