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TYTUŁ: REGENERACJA PRZEWODÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ BIAŁYSTOK

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS wykonuje dla swoich Klientów specjalistyczne usługi zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej w konkurencyjnych
cenach, z możliwością dojazdu i naprawy uszkodzonego przewodu na miejsce awarii oraz możliwością stałej współpracy na jeszcze
lepszych warunkach. Mobilny serwis przewodów hydrauliki siłowej umożliwia naprawę uszkodzonego przewodu na miejscu awarii,
wymianę uszkodzonych części, wykonanie zakucia przewodu z możliwością dopasowania odpowiednich końcówek oraz złączy do
elementów instalacji lub naprawę przewodu z możliwością dostarczenia naprawionego przewodu w umówione miejsce. Specjaliści od
zakuwania przewodów hydrauliki siłowej w ELTRAS posiadają odpowiednie umiejętności oraz doskonałej jakości zakuwarki do
przewodów hydrauliki siłowej umożliwiające zakuwanie przewodów o różnym przekroju, kompleksowo wyposażone stanowisko do
zakuwania węży oraz pełen asortyment produktów służących do dostosowania funkcjonalności przewodu do potrzeb Klienta na miejscu.
Wszystkie elementy do zakuwania przewodów hydraulicznych dostępne są w ELTRAS na miejscu, bez konieczności składania zamówień i
oczekiwania na dostawę zamówionych elementów. Usługa zakuwania przewodów hydrauliki siłowej jest trwałym i bezpiecznym
sposobem na przywrócenie pełnej sprawności maszyn i urządzeń w możliwie najkrótszym czasie od wystąpienia awarii. Materiały
wykorzystywane do zakuwania przewodów oraz wszelkie dostępne końcówki do przewodów hydrauliki siłowej posiadają odpowiednie
parametry techniczne oraz jakościowe pozwalające na zachowanie funkcjonalności przewodu bez konieczności wymiany przewodu na
nowy lub przystosowania niepasującego przewodu do konkretnej maszyny czy urządzenia. Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową
w zakresie wykonywania napraw przewodów hydrauliki siłowej z uwagi na ogromne doświadczenie w pracy z maszynami, pojazdami i
urządzeniami służącymi do specjalistycznych prac drogowych, budowlanych i innych. Firma ELTRAS w prowadzonej działalności zajmuje
się wynajmem specjalistycznych maszyn i pojazdów drogowych, wyładunkowych, transportowych, w tym pojazdów do transportu
niskopodwoziowego w kraju i zagranicą. Z ofertą usług świadczonych przez firmę ELTRAS, w tym także w zakresie badań i przeglądów
diagnostycznych pojazdów prowadzonych w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ELTRAS można zapoznać się na firmowej stronie
internetowej www.eltras.pl lub kontaktując się bezpośrednio z obsługą firmy pod numerem 85 652 51 32. Obsługa firmy ELTRAS
prowadzi telefoniczną rezerwację terminu badania technicznego, ustala warunki zlecenia dotyczące serwisu przewodów hydraulicznych
oraz udziela wszelkich informacji dotyczących pozostałych usług świadczonych przez firmę ELTRAS.


