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TYTUŁ: MOBILNE USŁUGI SERWISOWE ZAKUWANIE WĘŻY NA MIEJSCU

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS wykonuje dla swoich Klientów specjalistyczne usługi z zakresu: diagnostyki pojazdów, napraw pojazdów i maszyn,
wynajmu maszyn i pojazdów drogowych, transportowych, budowlanych, transportu niskopodwoziowego, rozładunku i przeładunku
towarów oraz usługi serwisowe w zakresie napraw i wymiany przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Firma ELTRAS od
wielu lat zajmuje się profesjonalnie usługami rozładunku i przeładunku towarów, usługami transportu niskopodwoziowego maszyn i
ładunków ponadgabarytowych, serwisem pojazdów specjalistycznych oraz wynajmem specjalistycznych maszyn i pojazdów.
Doświadczenia firmy ELTRAS związane z obsługą pojazdów użytkowych wpłynęły na decyzję o uruchomieniu profesjonalnie wyposażonej
stacji diagnostycznej, posiadającej uprawnienia do wykonywania badań technicznych wszelkich pojazdów mechanicznych, które zgodnie
z przepisami muszą posiadać dokumenty potwierdzające stan techniczny pojazdu. Stacja diagnostyczna ELTRAS wykonuje kompleksową
ocenę stanu technicznego pojazdów, w tym także maszyn drogowych, budowlanych i innych pojazdów użytkowych, również z
zamontowaną instalacją gazową LPG. Klienci stacji kontroli pojazdów ELTRAS mają do dyspozycji zaplecze warsztatowe w którym mogą
dokonać niezbędnych napraw oraz usunięcia usterek do przeglądu, w trakcie trwania badania technicznego, bez konieczności kolejnej
wizyty w stacji diagnostycznej i ponoszenia kosztów kolejnego badania technicznego. Firma ELTRAS wykorzystując własne
doświadczenia stara się uzupełniać ofertę o przydatne i doceniane wśród Klientów usługi związane z eksploatacją pojazdów oraz
serwisem. Firma ELTRAS uruchomiła stanowisko do zakuwania przewodów hydrauliki siłowej, wyposażone w maszynę do zakuwania
przewodów obsługującą przewody o zróżnicowanym przekroju, umożliwiające naprawę lub dostosowania przewodu. Szerokie możliwości
przystosowania przewodu zapewnia pełen asortyment produktów do zakuwania węży dostępny na miejscu. Usługi zakuwania węży
wykonują w ELTRAS specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, a bogaty asortyment elementów złącznych do przewodów hydraulicznych
oraz końcówek umożliwia szybkie przywrócenie funkcjonalności przewodu oraz sprawności pojazdów i maszyn. Zakuwanie węży
wykonujemy w siedzibie firmy przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku lub z dojazdem do Klienta lub na miejsce awarii. Zamówienie
usług serwisu przewodów hydrauliki siłowej z dojazdem możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie z
obsługą serwisu. Mobilny serwis przewodów hydrauliki siłowej zapewnia możliwość szybkiej wymiany uszkodzonego przewodu, naprawę
uszkodzonego przewodu na miejscu awarii, co znacznie skraca czas przestoju pojazdów i maszyn. Szczegóły dotyczące oferty usług
świadczonych przez firmę ELTRAS dostępne są na firmowej stronie www.eltras.pl lub u obsługi pod numerem 85 652 51 32.


