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TYTUŁ: WYNAJEM MASZYN USŁUGI ROZŁADUNKU ZAKUWANIE ELTRAS

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS wykonuje profesjonalne usługi transportowe, rozładunkowe,
diagnostyczne oraz naprawcze. Firma ELTRAS prowadzi stację diagnostyczną,
wykonującą przeglądy techniczne pojazdów i maszyn bez ograniczeń, w tym:
badania techniczne motocykli, maszyn drogowych, autobusów, pojazdów
zabytkowych. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS zlokalizowana jest na wyjeździe z Białegostoku ul. Logarytmiczna 7 (wyjazd na Lublin),
posiada duży komfortowy plac przed budynkiem umożliwiający swobodę manewrowania, bezpłatny parking dla Klientów oraz
komfortową poczekalnię dla Klientów stacji diagnostycznej. Stacja diagnostyczna wyposażona została w nowoczesne i zaawansowane
urządzenia diagnostyczne, pozwalające dokładnie ocenić stan techniczny pojazdu, w tym: dokonać badania analizatorem spalin, testerem
złącz do przyczep, testerem szczelności instalacji LPG i inne. Firma ELTRAS posiada zaplecze techniczne pozwalające na drobne
naprawy pojazdów w trakcie przeglądu diagnostycznego oraz usunięcie drobnych usterek: wymiana żarówki, bezpiecznika itp. Przeglądy
techniczne wykonywane przez doświadczonych diagnostów z firmy ELTRAS zapewniają bezpieczeństwo użytkowania pojazdów i maszyn,
gwarantują staranność oraz kompleksowość badania. Specjaliści z firmy ELTRAS wykonują również specjalistyczne usługi zakuwania
węży i przewodów hydrauliki siłowej, z możliwością dojazdu do Klienta lub na miejsce awarii. Firma ELTRAS posiada doskonale
wyposażone stanowisko do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej, pełen asortyment produktów do zakuwania węży dostępnych na
miejscu oraz świadczy usługi serwisowe w zakresie naprawy uszkodzonych przewodów u Klienta. 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 wykonuje zlecone naprawy i modyfikacje w najkrótszym czasie, zapewnia
ogromne możliwości przystosowania przewodów do potrzeb Klienta oraz doradza przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.
Zakuwanie węży wykonywane przez firmę ELTRAS zapewnia trwałość przewodu, dopasowanie przewodu oraz bezpieczeństwo
użytkowania przewodu. Usługi zakuwania węży wykonywane są przy użyciu maszyn do zakuwania przewodów renomowanej firmy, która
zapewnia obsługę przewodów o dowolnej średnicy oraz do dowolnego zastosowania. Firma ELTRAS posiada ogromne doświadczenie w
zakresie obsługi pojazdów i maszyn ponadgabarytowych, pojazdów transportowych, maszyn budowlanych, drogowych i innych. ELTRAS
świadczy usługi transportu niskopodwoziowego, wynajmu specjalistycznych maszyn do rozładunku, przeładunku wagonów, wynajmu
maszyn drogowych, budowlanych i innego ciężkiego sprzętu. Doświadczeni kierowcy, mechanicy i obsługa techniczna firmy ELTRAS
zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług, doskonały stan techniczny maszyn i pojazdów oraz doskonałe umiejętności
organizacyjne w zakresie obsługi zlecenia. Szczegółowa oferta firmy ELTRAS dostępna jest na firmowej stronie internetowej
www.eltras.pl oraz bezpośrednio u obsługi firmy ELTRAS pod numerem 85 652 51 32.


