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TYTUŁ: NAPRAWA WĘŻY HYDRAULICZNYCH ZAKUWANIE WĘŻY ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Zakuwanie węży i przewodów hydraulicznych wykonywane przez firmę ELTRAS pozwala na dowolne dostosowanie długości przewodu,
zmianę zastosowania przewodu dzięki wykorzystaniu różnych końcówek do zakuwania przewodów oraz skuteczną i szybką naprawę
uszkodzonych przewodów hydraulicznych. Usługi zakuwanie węży i przewodów hydrauliki siłowej wykonywane są przez doświadczonych
specjalistów, którzy wykonują profesjonalne zakuwanie przewodów z możliwością dostosowania przewodu do różnych zastosowań: w
rolnictwie, budownictwie, przemyśle, transporcie. Firma ELTRAS dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym zakuwanie
przewodów o różnej średnicy oraz szerokim asortymentem dostępnych od ręki końcówek do zakuwania przewodów oraz złączy do
przewodów hydrauliki siłowej. Profesjonalne zakuwarki renomowanych producentów gwarantują trwałość wykonania oraz
bezpieczeństwo użytkowania dostosowywanego przewodu. Firma ELTRAS zapewnia sprawne naprawy uszkodzonych przewodów
hydraulicznych, najwyższą jakość wykonania zakuć hydraulicznych oraz największy wybór dostępnych na miejscu końcówek. Fachowcy
od zakuwania węży hydraulicznych z ELTRAS doradzają w kwestiach poprawy użyteczności przewodów, wykonują przeglądy przewodów
oraz dokonują niezbędnych napraw. Firma ELTRAS jako jedyna w regionie oferuje usługi serwisowe przewodów hydraulicznych z
dojazdem do Klienta, bez konieczności dostarczania przewodów do warsztatu. Usługi serwisowe przewodów hydraulicznych firma
ELTRAS świadczy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia telefonicznie pod numerem 508 170 179. Serwis
przewodów hydraulicznych z dojazdem do Klienta zapewnia sprawne usunięcie usterki w miejscu przestoju w możliwie najkrótszym
czasie, przez co ograniczony zostaje czas przestoju maszyn czy pojazdów.

Firma ELTRAS sprawdza się jako partner, zapewniający firmie możliwość szybkiego usunięcia usterki oraz przywrócenia sprawności
pojazdów, maszyn oraz innego sprzętu. Firma ELTRAS świadczy ponadto wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie: transportu
niskopodwoziowego, wynajmu maszyn, pojazdów, sprzętu, rozładunku i przeładunku wagonów, kompleksowych badań technicznych
pojazdów. Firma ELTRAS prowadzi działalność przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku i zaprasza do zapoznania się z ofertą
świadczonych usług na stronie www.eltras.pl oraz kontaktu telefonicznego z obsługą pod numerem 85 652 51 32. Zachęcamy do
współpracy firmy transportowe, warsztaty mechaniczne, wypożyczalnie maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, dystrybutorów oraz
inne firmy, których działalność wymaga profesjonalnego podejścia w dbałości o doskonały stan techniczny pojazdów czy skorzystania ze
specjalistycznych usług firmy ELTRAS. Współpraca z firmą ELTRAS oznacza możliwość uzyskania atrakcyjnych zniżek w przypadku stałej
współpracy lub większej ilości zleceń, możliwość negocjowania warunków wykonania zleconych prac oraz preferencyjne warunki obsługi
w warsztatach należących do ELTRAS. Firma ELTRAS obsługuje rezerwacje telefoniczne oraz elektroniczne na biuro@eltras.pl w celu
umówienia terminu badań technicznych, wizyty w warsztacie, skorzystania z usług serwisu przewodów hydraulicznych czy wynajmu
maszyn.


