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TYTUŁ: USŁUGI DIAGNOSTYCZNE POJAZDÓW BADANIA ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS poszerzyła swoją ofertę o usługi zakuwania przewodów hydraulicznych. Dotychczasowa oferta obejmowała rozładunek i
przeładunek wagonów, usługi transportu niskopodwoziowego, wynajmu maszyn i pojazdów oraz usługi diagnostyczne prowadzone przez
Okręgową Stację Kontroli Pojazdów należącą do ELTRAS. Usługi zakuwarkami wykonują doświadczeni specjaliści, którzy umożliwiają
dostosowanie wykonanych przewodów hydraulicznych do różnych zastosowań: w przemyśle, rolnictwie, budownictwie oraz transporcie.
Firma ELTRAS posiada doskonale wyposażone stanowisko do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej, maszyny do zakuwania
przewodów renomowanej firmy oraz szeroki wybór końcówek, elementów złącznych przeznaczonych do przerabiania przewodów
hydraulicznych, dorabiania przewodów hydraulicznych oraz przystosowywania przewodów w zależności od rodzaju zastosowania. Firma
ELTRAS umożliwia precyzyjne dostosowywanie przewodów hydraulicznych do rodzaju zastosowania: w maszynach rolniczych, w
maszynach budowlanych, podnośnikach, wózkach widłowych i innych. Zakuwarki używane w ELTRAS umożliwiają zakuwanie węży
hydraulicznych o dowolnym przekroju oraz wyposażenie przewodów w odpowiednie końcówki. Firma ELTRAS posiada bogate
wyposażenie końcówek do przewodów hydraulicznych dostępnych na miejscu, co skraca znacznie czas realizacji usługi oraz pozwala na
wykonanie, przerobienie czy naprawę przewodów w trakcie wizyty w serwisie. Elementy złączne hydrauliki siłowej oraz końcówki do
zakuwania węży wykorzystywane w ELTRAS do zakuwania węży spełniają najwyższe normy jakości oraz bezpieczeństwa, umożliwiając
bezpieczne użytkowanie wykonanych lub naprawianych przewodów, nawet wysokociśnieniowych. Firma ELTRAS realizuje usługi
serwisowe przewodów hydraulicznych z dojazdem do Klienta. Serwis przewodów hydraulicznych firmy ELTRAS zapewnia wsparcie
techniczne w sytuacjach nagłej awarii oraz umożliwia dalsze, bezpieczne korzystanie z maszyn czy urządzeń. Usługi serwisowe
realizujemy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz omówieniu warunków usługi. Usługi zakuwania przewodów hydraulicznych
firm ELTRAS realizuje w przystępnych cenach, usługi wykonują doświadczeni specjaliści, a wysokiej klasy zakuwarki umożliwiają zakucie
przewodów zarówno do myjek ciśnieniowych, klimatyzacji, jak również przewodów hydraulicznych w maszynach drogowych,
budowlanych czy specjalistycznych pojazdach transportowych. Firma ELTRAS prowadzi również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów
zlokalizowaną przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku. Stacja diagnostyczna firmy ELTRAS wykonuje badania techniczne pojazdów
wszelkiego typu, przeglądy techniczne pojazdów przez zakupem i inne. Stacja diagnostyczna ELTRAS oferuje możliwość elektronicznej
rezerwacji terminu przeglądu technicznego, wykonanie drobnych napraw umożliwiających pozytywną ocenę stanu technicznego pojazdu
oraz bezpłatną opcję przypomnienia o zbliżającym się terminie badania technicznego. W celu zapoznania się z ofertą firmy ELTRAS
zachęcamy do odwiedzin firmowej strony www.eltras.pl oraz wizyty w naszej siedzibie przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku 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


