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TYTUŁ: DIAGNOSTYKA POJAZDÓW WYNAJEM MASZYN ZAKUWANIE WĘŻY

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Zakres usług oferowanych przez firmę ELTRAS obejmuje usługi motoryzacyjne,
usługi diagnostyczne pojazdów, specjalistyczne usługi transportowe oraz
usługi rozładunkowe. Firma ELTRAS korzystając z licznych doświadczeń w
dziedzinie motoryzacji, obsługi i wykorzystania pojazdów specjalistycznych
oraz obsługi transportu niskopodwoziowego stworzyła kompleksową ofertę profesjonalnych usług w dziedzinie diagnostyki pojazdów,
rozładunku wagonów, pojazdów ciężarowych, usług transportu niskopodwoziowego umożliwiającego transport ponadgabarytowych
towarów, maszyn i pojazdów, które doświadczeni kierowcy z firmy ELTRAS są w stanie dostarczyć w dowolne miejsce w kraju.
Doświadczenia firmy ELTRAS w zakresie rozładunku wagonów, w tym z materiałów sypkich, utrzymanie pojazdów i maszyn w
doskonałym stanie technicznym oraz wysoka znajomość zagadnień związanych z motoryzacją, transportem oraz usługami powiązanymi
sprawia, że oferta firmy jest doskonale dopasowana do oczekiwań klientów. Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów
proponującą kompleksowe przeglądy diagnostyczne pojazdów i maszyn wszelkiego typu, dzięki doskonale wyposażonej ścieżce
diagnostycznej, która umożliwia wykonanie pomiarów oraz testowanie wybranych podzespołów. Firma ELTRAS zajmuje się również
handlem pojazdami i maszynami budowlanymi, które wyróżniają się doskonałym stanem technicznym, niezawodnością i trwałością
użytkowania. Firma ELTRAS w prowadzonej działalności wykorzystuje nowoczesne narzędzia diagnostyczne, sprzęt warsztatowy
renomowanych producentów i stale poszerza zakres oferowanych usług. W bogatej ofercie firmy ELTRAS dostępne są usługi wymiany,
naprawy i przystosowania przewodów hydrauliki siłowej do potrzeb klienta. Firma ELTRAS wykonuje zakuwanie węży i przewodów
hydrauliki siłowej w warsztacie przy ul. Logarytmicznej 7 z możliwością zakupu dowolnych końcówek i złączy umożliwiających dowolne
przystosowanie przewodu. Usługi zakuwania węży i przewodów hydraulicznych w pojazdach i maszynach serwisanci firmy ELTRAS
wykonują również z dojazdem na miejsce awarii lub siedziby klienta. Serwis przewodów hydrauliki siłowej z dojazdem do Klienta można
zamawiać telefonicznie pod numerem 508 170 179. Firma ELTRAS cieszy się ogromnym zaufaniem Klientów z uwagi na zaangażowanie
w realizowane usługi, profesjonalizm i terminowość w realizacji usług. Na firmowej stronie www.eltras.pl można zapoznać się ze
szczegółową ofertą usług realizowanych przez firmę ELTRAS, danymi kontaktowymi umożliwiającymi rezerwację terminu badania
technicznego, zamówienie usług serwisu przewodów hydrauliki siłowej, wynajmu pojazdów i maszyn budowlanych czy zamówienia
transportu. Obsługa firmy ELTRAS udziela również niezbędnych informacji telefonicznie pod numerem 85 652 51 32.


