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TYTUŁ: STACJA DIAGNOSTYCZNA USŁUGI TRANSPORT ZAKUWANIE

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową związaną ze specjalistycznymi usługami transportowymi, usługami diagnostycznymi
pojazdów, usługami wynajmu specjalistycznych maszyn do rozładunku, przeładunku wagonów i wynajmu pojazdów oraz maszyn
drogowych, budowlanych i innych. Firma ELTRAS od wielu lat świadczy usługi w zakresie transportu niskopodwoziowego, jest uznanym
partnerem logistycznym zapewniającym terminową realizację zleceń oraz doświadczonych kierowców, którzy wykonują powierzone im
zadania profesjonalnie i skutecznie. Firma ELTRAS posiada wiele specjalistycznych maszyn i pojazdów transportowych, budowlanych,
drogowych, które można wynająć lub skorzystać z usług oferowanych przez firmę ELTRAS. Doświadczenia związane z użytkowaniem,
naprawą specjalistycznych pojazdów należących do firmy ELTRAS pozwoliły firmie na uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
która świadczy kompleksowe usługi diagnostyczne pojazdów, w tym również pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalistycznych,
drogowych, autobusów i pojazdów zabytkowych. Badania techniczne wykonywane w stacji diagnostycznej ELTRAS przy ul.
Logarytmicznej 7 umożliwiają kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdu oraz ocenę takich parametrów technicznych jak emisja
hałasu, analiza spalin, trwałość złącz do przyczep i inne. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS dysponuje również warsztatem mechanicznym
zlokalizowanym bezpośrednio przy stacji, w którym w razie stwierdzenia drobnych usterek w trakcie badania technicznego można
dokonać niezbędnych napraw i ponownie przystąpić do badania technicznego. Stacja diagnostyczna posiada nowoczesny sprzęt
diagnostyczny, doświadczonych diagnostów, a jakość świadczonych usług zapewnia stała współpraca z Instytutem Transportu
Samochodowego w Warszawie. Firma ELTRAS w odpowiedzi na oczekiwania Klientów uruchomiła serwis przewodów hydrauliki siłowej,
który wykonuje zakuwanie przewodów hydraulicznych oraz prowadzi sprzedaż pełnego asortymentu produktów do zakuwania węży.
Stanowisko do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia do zakuwania przewodów
zapewniające trwałość wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania przewodów. Firma ELTRAS wykonuje usługi zakuwania węży z
możliwością dowolnego dostosowania przewodu do konkretnego pojazdu, z możliwością wykonania usługi na miejscu lub z dojazdem do
Klienta lub na miejsce awarii. Serwisanci z firmy ELTRAS wykonują usługi zakuwania przewodów hydraulicznych z dojazdem po
wcześniejszym uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie pod numerem 508 170 179. Firma ELTRAS oferuje Klientom możliwość
elektronicznej rezerwacji terminu badania technicznego, zamówienia usług serwisu przewodów hydrauliki siłowej lub wynajęcie pojazdu.
Rezerwacji można dokonać wysyłając wiadomość na adres: biuro@eltras.pl lub kontaktując się bezpośrednio z obsługą firmy pod
numerem 85 652 51 32. Z pełną ofertą usług świadczonych przez firmę ELTRAS można zapoznać się na firmowej stronie internetowej
www.eltras.pl


