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TYTUŁ: USŁUGI ZAKUWANIA WĘŻY DIAGNOSTYKI POJAZDÓW 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 profesjonalnych usług związanych z usługami diagnostycznymi pojazdów i maszyn, wynajmu
maszyn i pojazdów drogowych, budowlanych, usługami rozładunku i przeładunku wagonów, specjalistycznych usług transportu
niskopodwoziowego oraz usług zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej. Usługi zakuwania przewodów hydrauliki siłowej są
uzupełnieniem bogatej oferty specjalistycznych usług z zakresu mechaniki pojazdowej, kontroli technicznej pojazdów oraz
specjalistycznych usług transportowych. Firma ELTRAS wykonuje usługi zakuwania węży korzystając z urządzeń renomowanych firm,
które obsługują przewody o zróżnicowanej średnicy oraz umożliwiają dowolne dostosowanie przewodu. Serwisanci przewodów hydrauliki
siłowej z firmy ELTRAS wykonują usługi zakuwania węży profesjonalnie, zapewniając trwałość wykonanych przewodów oraz gwarantując
bezpieczeństwo użytkowania wykonanego przewodu. W warsztacie należącym do ELTRAS możliwe jest wykonanie usługi zakuwania
węży hydraulicznych oraz zakup dowolnych końcówek, złączy oraz innych elementów pozwalających na dostosowanie przewodu do
konkretnej maszyny czy pojazdu. Firma ELTRAS posiada na miejscu bogaty asortyment produktów do zakuwania węży hydrauliki siłowej,
które można zakupić bez konieczności oczekiwania na dostawę końcówek. Firma ELTRAS świadczy również usługi serwisowe z dojazdem
do Klienta lub na miejsce awarii w pełnym zakresie, umożliwiając naprawę uszkodzonych przewodów na miejscu i skrócenie czasu
przestoju maszyn i pojazdów. Firma ELTRAS umożliwia telefoniczne zamówienie usług serwisowych pod numerem 508 170 179 lub
kontaktując się z obsługą serwisu pod adresem biuro@eltras.pl. Zakuwanie węży jest trwałą i bezpieczną metodą regeneracji przewodów
hydraulicznych do wózków widłowych, podnośników i innych maszyn. Firma ELTRAS posiada niezbędne umiejętności oraz
doświadczenie gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do realizacji usług. Firma ELTRAS
zachęca firmy transportowe, wypożyczalnie samochodów, wypożyczalnie maszyn oraz warsztaty mechaniczne do korzystania z serwisu
przewodów hydrauliki siłowej. Firma ELTRAS zapewnia przystępne ceny usług, atrakcyjne zniżki dla stałych Klientów oraz możliwość
negocjowania warunków realizacji usług. W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ELTRAS umożliwiamy elektroniczną rezerwację terminu
badania technicznego, przygotowanie samochodu do przeglądu technicznego w trakcie wizyty oraz bezpłatne przypomnienie o
zbliżającym się terminie badania technicznego. Przeglądy diagnostyczne pojazdów wykonują dla Państwa specjaliści z zakresu mechaniki
pojazdowej przy współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Zachęcamy do korzystania z usług stacji diagnostycznej,
stanowiska serwisowego oraz aktywnego korzystania z usług serwisu przewodów hydrauliki siłowej i innych specjalistycznych usług
świadczonych przez firmę ELTRAS. Zapraszamy do siedziby firmy ul. Logarytmiczna 7 w Białymstoku oraz zapoznania się z ofertą na
stronie www.eltras.pl oraz www.stacjakontroli.bialystok.pl


