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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE ZAKUWANIE WĘŻY SERWIS BIAŁYSTOK

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS realizuje specjalistyczne usługi transportowe i rozładunkowe w
kraju i za granicą, w tym usługi transportu niskopodwoziowego maszyn i
pojazdów, usługi rozładunkowe wagonów, kontenerów, świadczy usługi
wynajmu maszyn i pojazdów drogowych, budowlanych oraz profesjonalne i
kompleksowe usługi zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Firma ELTRAS wyróżnia się ogromnym
doświadczeniem w realizacji usług transportowych nietypowych oraz ponadgabarytowych ładunków, pojazdów, maszyn, do realizacji
zlecenia podchodzi w sposób profesjonalny i gwarantuje bezpieczeństwo powierzonego firmie ELTRAS załadunku. Firma posiada
ogromny potencjał gwarantujący szerokie możliwości współpracy, pojazdy i maszyny umożliwiające realizację większości zleconych
zadań oraz wykwalifikowany zespół, zapewniający solidność w wykonywaniu zleconych firmie ELTRAS zadań. Firma ELTRAS prowadzi
stację diagnostyczną pojazdów, która wykonuje badania techniczne oraz przeglądy diagnostyczne pojazdów i maszyn w pełnym zakresie,
bez żadnych ograniczeń, w tym: przeglądy techniczne autobusów, motocykli, pojazdów zabytkowych, specjalistycznych maszyn i innych.
Stacja kontroli pojazdów ELTRAS wykonuje badania techniczne pojazdów przy użyciu sprzętu diagnostycznego renomowanego
producenta oraz nowoczesnych urządzeń diagnostycznych tj. tester złącz do przyczep, analizator spalin, urządzenia pomiarowe do
pomiaru emisji hałasu czy urządzenia pozwalające ocenić stan instalacji gazowej LPG. Firma ELTRAS umożliwia elektroniczną
rezerwację terminu badania technicznego, przypomina o zbliżającym się terminie badania technicznego oraz umożliwia wykonanie
przeglądu poza wyznaczonymi godzinami pracy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków telefonicznie. Firma posiada własny warsztat
samochodowy, w którym możliwe jest usunięcie drobnych usterek w trakcie przeglądu. Warsztat firmy ELTRAS został wyposażony w
stanowisko do zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej, umożliwiający zakuwanie przewodów o dowolnej średnicy i możliwości
zastosowania przewodu w dowolnej maszynie czy pojeździe. Firma wykonuje naprawy przewodów, wymiany przewodów z możliwością
dopasowania przewodu, serwis przewodów hydraulicznych z dojazdem do Klienta lub na miejscu w ustalonych godzinach pracy
warsztatu. Firma ELTRAS zachęca do zapoznania się z ofertą firmy na www.eltras.pl lub do wizyty w siedzibie firmy przy ul.
Logarytmicznej 7 w Białymstoku w celu umówienia terminu badania technicznego, skorzystania z usług serwisu przewodów hydrauliki
siłowej, omówienia możliwości współpracy oraz negocjacji warunków zlecenia. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z obsługą firmy
ELTRAS pod numerem 85 652 51 32.


