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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE STACJA KONTROLI POJAZDÓW ELTRAS

CENA: 99,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS dysponuje specjalistycznymi pojazdami i sprzętem do rozładunku
wagonów, naczep ciężarowych z ładunków i materiałów, w tym materiałów
sypkich tj. piasek, żwir, pojazdami do transportu niskopodwoziowego ładunków
ponadgabarytowych, pojazdami ciężarowymi, maszynami drogowymi i budowlanymi, które oferuje do wynajęcia. Firma ELTRAS posiada
wieloletnie doświadczenie w realizacji zleceń transportowych, kierowców z doświadczeniem, którzy realizują zlecenia terminowo i
profesjonalnie, zaplecze techniczne pozwalające utrzymać pojazdy w doskonałym stanie technicznym gotowe do użytkowania. Firma
ELTRAS jest właścicielem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku, własnego warsztatu
samochodowego ze stanowiskiem do zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej oraz sprzętem do dezynfekcji wnętrza pojazdów
metodą ozonowania. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS obsługuje wszelkie pojazdy mechaniczne w zakresie diagnostyki pojazdu,
obowiązkowych badań technicznych pojazdu oraz przeglądów technicznych pojazdu dokonywanych przed zakupem. Stacja diagnostyczna
ELTRAS dysponuje nowoczesną i doskonale wyposażoną ścieżką diagnostyczną pozwalającą na rzetelną ocenę stanu technicznego
samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i motocykli. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS obsługuje rezerwacje
elektroniczne terminu badania technicznego pozwalające dokonać przeglądu bez kolejki i oczekiwania. Dodatkową korzyścią
dokonywania przeglądów diagnostycznych w ELTRAS jest możliwość korzystania z usług warsztatu należącego do ELTRAS i pomocy
mechaników w usunięciu usterek nawet w trakcie trwania przeglądu. Stacja diagnostyki pojazdów ELTRAS specjalizuje się także w
przeglądach pojazdów zabytkowych, motocykli, autobusów oraz pojazdów użytkowych: wózków widłowych, podnośników, maszyn
drogowych, budowlanych i innych. Serwis przewodów hydrauliki siłowej należący do firmy ELTRAS wykonuje wymianę i naprawy
przewodów hydrauliki siłowej od ręki, bez oczekiwania na części do przystosowywanego przewodu w siedzibie przy ul. Logarytmicznej 7
lub z dojazdem na miejsce awarii. Usługi zakuwania węży hydraulicznych w pojazdach i maszynach w Białymstoku wykonują serwisanci z
doświadczeniem, zapewniając najwyższą jakość usługi oraz bezpieczeństwo i trwałość wykonania. Współpraca z firmą ELTRAS umożliwia
korzystanie z wiedzy i wieloletniego doświadczenia wielu specjalistów z zakresu mechaniki samochodowej, kierowców, serwisantów,
diagnostów i sprawną realizację zleceń z zakresu rozładunku, transportu, diagnostyki pojazdów, naprawy przewodów hydrauliki siłowej
lub dezynfekcji pojazdów. Dezynfekcja metodą ozonowania dostępna w ELTRAS pozwala na skuteczną i trwałą dezynfekcję pojazdu
wykonaną przy użyciu wydajnego urządzenia polskiego producenta, co znacznie skraca czas wykonania usługi i jednocześnie gwarantuje
efektywność wykonania dezynfekcji. Efekty ozonowania przy użyciu wysokiej klasy urządzenia, którym dysponuje firma ELTRAS
zapewniają skuteczne pozbycie się wszelkich bakterii, wirusów, zarodników pleśni i grzybów z wnętrza pojazdu, a bezpieczeństwo
stosowanej metody pozwala na użytkowanie pojazdu bezpośrednio po zakończeniu ozonowania. Firma ELTRAS zachęca do zapoznania
się z ofertą realizowanych usług, zapoznania się z możliwościami współpracy oraz bezpośredniego kontaktu z obsługą firmy ELTRAS pod
numerem 85 652 51 32. Szczegóły dotyczące zakresu świadczonych usług diagnostyki pojazdów, transportu, rozładunku, usług
serwisowych pojazdu dostępne są na www.eltras.pl oraz www.stacjakontroli.bialystok.pl


