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TYTUŁ: ZAKUWANIE WĘŻY DIAGNOSTYKA POJAZDÓW WYNAJEM 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 wspierających działalność firm w zakresie transportu, w tym w
szczególności transportu niskopodwoziowego, świadczy usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych, drogowych, rozładunku i
wyładunku wagonów, przeglądów diagnostycznych pojazdów osobowych, przeglądów technicznych maszyn i pojazdów ciężarowych,
dostawczych, autobusów i motocykli. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS wykonuje badania techniczne pojazdów przy użyciu sprzętu
diagnostycznego renomowanego producenta oraz nowoczesnych urządzeń diagnostycznych tj. tester złącz do przyczep, analizator spalin,
urządzenia pomiarowe do pomiaru emisji hałasu czy urządzenia pozwalające ocenić stan instalacji gazowej LPG. Firma ELTRAS
umożliwia elektroniczną rezerwację terminu badania technicznego, przypomina o zbliżającym się terminie badania technicznego oraz
umożliwia wykonanie przeglądu poza wyznaczonymi godzinami pracy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków telefonicznie. Firma
włączyła do swojej oferty specjalistyczne usługi zakuwania przewodów hydrauliki siłowej, które uległy uszkodzeniu lub wymagają
dostosowania funkcjonalności przewodu. Firma ELTRAS wykorzystuje zakuwarki renomowanych firm, które pozwalają na obsługę
przewodów o dowolnym przekroju, umożliwiają dopasowanie końcówek odpowiednio do rodzaju pojazdu lub maszyny oraz wykonanie
przewodu według najwyższych standardów jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Zakuwanie przewodów hydrauliki siłowej
umożliwia dopasowanie przewodu do dowolnego zastosowania, przerobienie przewodu według potrzeb Klienta lub całkowitą wymianę
przewodu. Wszystkie elementy służące do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej dostępne są w ELTRAS na miejscu, co umożliwia
naprawę przewodu w możliwie najkrótszym czasie, na miejscu, bez konieczności zamawiania końcówek czy innych elementów złącznych.
Firma ELTRAS prowadzi sprzedaż pełnego asortymentu produktów do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej, umożliwia także
skorzystanie z usług profesjonalnie wyposażonego serwisu przewodów hydraulicznych oraz wykwalifikowanych specjalistów od
zakuwania przewodów. Specjaliści od zakuwania przewodów hydraulicznych w ELTRAS doradzają w zakresie zastosowania możliwych
rozwiązań technicznych, doboru odpowiednich elementów przewodu umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie przewodu oraz
świadczą dla Klientów usługi serwisowe z dojazdem na miejsce awarii. Serwis przewodów hydraulicznych z dojazdem umożliwia naprawę
uszkodzonych przewodów na miejscu awarii, bez konieczności dostarczania przewodu do warsztatu oraz zamawiania części niezbędnych
do przywrócenia funkcjonalności przewodu. Usługi serwisowe z dojazdem na miejsce awarii firma ELTRAS świadczy po wcześniejszym
uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie. Szczegółowych informacji na temat zakresu świadczonych usług udzielają specjaliści pod
numerem 508 170 179. Pełna oferta świadczonych usług dostępna jest także na firmowej stronie www.eltras.pl
Firma ELTRAS zaprasza do wizyty w swoich warsztatach przy ul. Logarytmicznej 7 na osiedlu Dojlidy w Białymstoku (wyjazd na
Zabłudów). W warsztatach należących do ELTRAS Klienci mogą dokonać przeglądu technicznego pojazdu, drobnych napraw do
przeglądów, ocenić stan techniczny pojazdu przed zakupem, skorzystać z profesjonalnego stanowiska do zakuwania węży hydrauliki
siłowej, zamówić usługi rozładunku lub przeładunku lub poznać możliwości współpracy z firmą ELTRAS.


