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TYTUŁ: ZAKUWANIE WĘŻY HYDRAULICZNYCH KOŃCÓWKI ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS świadczy profesjonalne usługi zakuwania węży oraz przewodów hydrauliki siłowej. Świadczone przez ELTRAS usługi
umożliwiają profesjonalne wykonanie zakuć do przewodów hydraulicznych umożliwiających dopasowanie przewodu do różnych
zastosowań. Firma ELTRAS posiada profesjonalnie wyposażone stanowisko do zakuwania przewodów o zróżnicowanym obwodzie, co
umożliwia wykonanie każdego zlecenia, nawet najbardziej nietypowego. Firma ELTRAS świadczy usługi dostosowywania przewodów do
potrzeb Klienta, napraw uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej oraz prowadzi serwis przewodów hydraulicznych. Firma ELTRAS
wykorzystuje do zakuwania węży urządzenia renomowanych firm, dzięki czemu usługi zakuwania węży wykonujemy z należytą
starannością, wykonane przewody wyróżniają się doskonałą jakością oraz trwałością, gwarantującą bezpieczeństwo stosowania
wykonanych przez firmę ELTRAS przewodów. Zakuwarki wykorzystywane przez ELTRAS posiadają możliwość zakuwania przewodów o
zróżnicowanym przekroju, umożliwiających zakuwanie przewodów hydrauliki siłowej zarówno do myjek ciśnieniowych, klimatyzacji, jak
również przewodów hydraulicznych w maszynach drogowych, budowlanych czy specjalistycznych pojazdach transportowych. Wykonane
przez firmę ELTRAS przewody doskonale sprawdzają się do różnych zastosowań, a certyfikowane końcówki oraz przyłącza do węży
hydraulicznych umożliwiają zastosowanie wykonanych przewodów w maszynach rolniczych, maszynach budowlanych, maszynach
drogowych, samochodach osobowych i ciężarowych oraz wózkach widłowych czy podnośnikach. Firma ELTRAS oferuje szeroki
asortyment końcówek do zakuwania przewodów hydraulicznych dostępnych na miejscu, co ułatwia dostosowanie przewodu na miejscu,
bez konieczności oczekiwania na dostawę odpowiednich końcówek. Firma ELTRAS wykonuje dla Klientów usługi zakuwarkami w
przystępnych, rozsądnych cenach. Doświadczeni specjaliści od zakuwania przewodów hydrauliki siłowej zapewniają naszym Klientom
doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich elementów złącznych, naprawy przewodów, wymiany elementów, przeglądów.
Współpraca z firmą ELTRAS zapewnia Klientom możliwość negocjowania ceny usług przy stałych zleceniach oraz wsparcie w sytuacjach
awaryjnych. Serwis przewodów hydraulicznych prowadzony przez firmę ELTRAS podejmuje się usunięcia usterki oraz naprawy
uszkodzonych przewodów hydraulicznych także poza wyznaczonymi godzinami pracy, po wcześniejszym omówieniu warunków zlecenia
pod numerem 508 170 179. Zachęcamy do współpracy firmy transportowe, wypożyczalnie maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego,
dystrybutorów oraz warsztaty. W celu zapoznania się z ofertą firmy ELTRAS zachęcamy do odwiedzin firmowej strony www.eltras.pl oraz
wizyty w naszej siedzibie w godzinach od 08.00-16.00. W celu umówienia wizyty, przesłania zapytania czy kontaktu z serwisem prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem 508 170 179 lub przesłanie zapytania na adres e-mail: biuro@eltras.pl


