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TYTUŁ: USŁUGI ZAKUWANIA WĘŻY DORABIANIE ELTRAS BIAŁYSTOK

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS jest firmą usługową działającą w branży usług specjalistycznych, w tym: wynajmu specjalistycznych maszyn i urządzeń,
transportu niskopodwoziowego, załadunku, rozładunku i przeładunku wagonów oraz badać diagnostycznych dla pojazdów wszelkiego
typu. Firma ELTRAS włączyła do swojej bogatej oferty usługowej usługi zakuwania przewodów i węży hydraulicznych. Firma ELTRAS
świadczy profesjonalnie usługi wykonywania, dorabiania oraz przerabiania zakuć do przewodów hydrauliki siłowej. Usługi zakuwania
węży firma ELTRAS wykonuje przy użyciu nowoczesnych, bardzo wydajnych oraz wysokiej klasy zakuwarek, wyprodukowanych przez
uznanego producenta zakuwarek. Specjaliści zajmujący się zakuwaniem przewodów mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone
stanowisko do zakuwania przewodów oraz bogaty asortyment końcówek, przyłączy oraz innych elementów złącznych dostępnych na
miejscu, co znacznie poszerza zakres możliwości przystosowania przewodów do oczekiwań Klienta. Zakuwarki wykorzystywane przez
ELTRAS pozwalają na zakuwanie przewodów o różnym przekroju oraz dostosowanie funkcjonalności przewodów do rodzaju
zastosowania: w maszynach rolniczych, maszynach budowlanych, maszynach drogowych, samochodach osobowych i ciężarowych oraz
wózkach widłowych czy podnośnikach.
Firma ELTRAS świadczy usługi dostosowywania przewodów do potrzeb Klienta, napraw uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej
oraz prowadzi serwis przewodów hydraulicznych. Serwis przewodów hydrauliki siłowej prowadzony przez ELTRAS zapewnia możliwość
naprawy uszkodzonych elementów oraz przewodów na miejscu, bez konieczności oczekiwania na odpowiednie elementy, niezbędne do
przywrócenia funkcjonalności przewodu lub wymiany przewodu z możliwością dopasowania przewodu. W ELTRAS zapewniamy Klientom
doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich elementów złącznych, naprawy przewodów, wymiany elementów, przeglądów
pozwalających ocenić stan przewodów oraz dokonać niezbędnych napraw uszkodzeń przewodów. Specjaliści z ELTRAS świadczą usługi
serwisowe również poza wyznaczonymi godzinami, co w sytuacji nagłej jest bardzo pomocne. W celu skorzystania z usług serwisu firmy
ELTRAS należy skontaktować się wcześniej z obsługą firmy pod numerem 508 170 179 lub skorzystać z danych kontaktowych
dostępnych na stronie www.eltras.pl
Firma ELTRAS wykorzystuje do zakuwania węży urządzenia renomowanych firm oraz korzysta z wiedzy doświadczonych specjalistów,
dzięki czemu usługi zakuwania węży wykonujemy z należytą starannością, wykonane przewody wyróżniają się doskonałą jakością oraz
trwałością, gwarantującą bezpieczeństwo stosowania wykonanych przez firmę ELTRAS przewodów. Usługi zakuwarkami firma ELTRAS
wykonuje dla swoich Klientów w przystępnych, rozsądnych cenach z możliwością negocjowania warunków przy stałych zleceniach lub
większej ilości zleceń. Zachęcamy do współpracy firmy transportowe, wypożyczalnie maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego,
dystrybutorów oraz warsztaty.


