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TYTUŁ: MOBILNY SERWIS DO ZAKUWANIA WĘŻY ELTRAS BIAŁYSTOK

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Usługi zakuwania węży i przewodów hydraulicznych to specjalistyczne usługi umożliwiające dopasowanie przewodu do zastosowania w
konkretnej maszynie lub naprawę uszkodzonego przewodu. Zakuwanie przewodów hydrauliki siłowej możliwe jest dzięki zastosowaniu
nowoczesnych urządzeń do zakuwania przewodów, dających możliwość obsługi przewodów o zróżnicowanym przekroju oraz możliwości
dopasowania końcówek do przewodów hydraulicznych dostosowanych do przeznaczenia przewodów. Firma ELTRAS wykonuje
profesjonalnie usługi zakuwania przewodów hydraulicznych, posiada doskonale wyposażone stanowisko do zakuwania przewodów
hydraulicznych oraz szeroki asortyment końcówek do przewodów, złączy hydraulicznych do przewodów oraz innych elementów
umożliwiających dowolne dostosowanie przewodu do potrzeb zgłaszanych przez Klienta. Specjaliści z firmy ELTRAS wykonują wszelkie
niezbędne do przystosowania przewodu modyfikacje, dokonują niezbędnych napraw uszkodzonych przewodów oraz świadczą usługi
serwisowe przewodów hydrauliki siłowej również z dojazdem do Klienta. Serwis przewodów hydraulicznych z dojazdem do Klienta
umożliwia naprawę uszkodzonych elementów układu hydraulicznego w pojazdach, maszynach drogowych, maszynach budowlanych i
innych na miejscu awarii, bez konieczności oczekiwania na dostawę odpowiednich elementów oraz dostawy uszkodzonych przewodów do
serwisu. Zakuwarki używane w ELTRAS umożliwiają podjęcie się wykonania większości zleceń, w tym nietypowych w maksymalnie
krótkim czasie przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa użytkowania i norm jakości dla dostosowywanych oraz naprawianych przez
firmę ELTRAS przewodów. Firma ELTRAS świadczy usługi serwisowe z dojazdem do Klienta w zakresie przewodów hydrauliki siłowej po
wcześniejszym uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie pod numerem 508 170 179.
Firma ELTRAS prowadzi działalność w Białymstoku przy ul. Logarytmicznej 7. Firma ELTRAS posiada własny warsztat mechaniczny, w
tym stanowisko do zakuwania węży i przewodów hydraulicznych oraz świadczy usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów i
maszyn w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów należącej do ELTRAS. Firma ELTRAS oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm w
zakresie przeprowadzania badań technicznych, napraw bieżących umożliwiających pozytywny wynik badania technicznego oraz
specjalistycznych usług w zakresie zakuwania przewodów hydraulicznych. Zakres działalności firmy ELTRAS obejmuje również wynajem
specjalistycznych maszyn drogowych, budowlanych oraz transportowych, w tym również pojazdów umożliwiających transport
niskopodwoziowy oraz maszyn pozwalających na wyładunek, przeładunek oraz rozładunek wagonów. Firma ELTRAS systematycznie
rozwija ofertę dostępnych usług, pojazdów i maszyn co sprawia, że Klienci poszukujący solidnego partnera wybierają firmę ELTRAS.
Podstawowe informacje o ofercie firmy ELTRAS, dane kontaktowe oraz mapa dojazdu do firmy dostępne są na firmowej stronie
internetowej pod adresem www.eltras.pl lub telefonicznie u obsługi serwisu pod numerem 85 652 51 32.


