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TYTUŁ: ZAKUWANIE WĘŻY PRZEWODÓW DORABIANIE WĘŻY ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS wykonuje usługi zakuwania węży i przewodów hydraulicznych, prowadzi serwis przewodów oraz świadczy usługi naprawy
węży hydraulicznych. Zakuwanie węży hydraulicznych firma ELTRAS wykonuje wykorzystując najwyższej jakości zakuwarki do
przewodów hydraulicznych, które dzięki swoim parametrom spełniają wymagania oraz normy jakości odpowiednie do różnych
zastosowań: w budownictwie, przemyśle, rolnictwie czy transporcie. Firma ELTRAS posiada zakuwarki do przewodów hydraulicznych
umożliwiające zakuwanie węży o różnej średnicy, zapewniające wysoką wydajność pracy, a dzięki temu umożliwiające realizację usługi w
możliwie najkrótszym czasie. Usługi zakuwania węży wykonują w ELTRAS specjaliści z doświadczeniem, a szeroki wybór elementów
złącznych do produkcji węży gwarantuje satysfakcję i zadowolenie naszych Klientów. Firma ELTRAS posiada szeroki asortyment
komponentów do produkcji węży oraz duży wybór wszelkiego rodzaju elementów umożliwiających dopasowanie różnych elementów:
nypli, kolanek, trójników, korków, uszczelek itp. Oferta firmy obejmuje zakuwanie węży do maszyn rolniczych, maszyn budowlanych,
maszyn drogowych, samochodów osobowych i ciężarowych oraz wózków widłowych czy podnośników. Maszyny do zakuwania węzy
używane w ELTRAS umożliwiają wykonanie większości zleceń, w tym nietypowych w maksymalnie krótkim czasie przy zachowaniu
standardów bezpieczeństwa i norm jakości. Zlecenia dotyczące zakuwania węży hydraulicznych realizujemy w siedzibie przy ul.
Logarytmicznej 7 w Białymstoku od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Oferta zakuwania
przewodów hydraulicznych jest uzupełnieniem kompleksowej oferty firmy ELTRAS obejmującej również: wynajem maszyn i urządzeń do
rozładunku, wyładunku wagonów, transportu niskopodwoziowego oraz pełen zakres badań technicznych pojazdów i maszyn w Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów prowadzonej przez ELTRAS. 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.


