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TYTUŁ: ZAKUWANIE PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH SERWIS SPRZEDAŻ

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS świadczy usługi rozładunkowe, usługi wyładunkowe, usługi transportowe, w tym transport niskopodwoziowy,
kompleksowe usługi diagnostyczne pojazdów i maszyn oraz specjalistyczne usługi zakuwania przewodów hydrauliki siłowej. Firma
ELTRAS zajmuje się profesjonalnie usługami rozładunku i przeładunku towarów, w szczególności węgla, żwiru itp. Firma ELTRAS
wykorzystuje profesjonalne maszyny oraz doświadczonych kierowców do zapewnienia Klientom najwyższej jakości usług. Firma ELTRAS
oferuje wynajem maszyn budowlanych, maszyn drogowych, pojazdów transportowych, maszyn do przewożenia ciężkiego sprzętu oraz
innych specjalistycznych pojazdów i maszyn. Pojazdy i maszyny oferowane przez firmę ELTRAS spełniają najwyższe standardy
bezpieczeństwa związane ze stanem technicznym pojazdu. Firma ELTRAS prowadzi stację diagnostyczną przy ul. Logarytmicznej 7, w
której diagności monitorują stan techniczny pojazdów i maszyn należących do firmy ELTRAS. Stacja diagnostyczna ELTRAS oferuje
Klientom kompleksową obsługę diagnostyczną, w tym przeglądy techniczne pojazdów przed zakupem, okresowe badania techniczne
pojazdów wszystkich kategorii, badania techniczne pojazdów zabytkowych, motocykli. Profesjonalnie wyposażona ścieżka diagnostyczna
umożliwia profesjonalną ocenę stanu technicznego pojazdu, w tym także ocenę instalacji LPG, testowanie złącz do przyczep, analizę
spalin czy ocenę poziomu emisji hałasu. Klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mają do dyspozycji warsztat mechaniczny, w którym można
skorzystać z pomocy mechaników w usunięciu drobnych usterek w trakcie badania technicznego. Możliwość skorzystania z pomocy
warsztatu umożliwia pozytywną ocenę stanu technicznego pojazdu w trakcie badania, a bezpłatne przypomnienie o zbliżającym się
terminie kolejnego badania umożliwia wykonanie badań na czas. Firma ELTRAS posiada w ofercie szereg usług związanych z mechaniką
pojazdową, w szczególności pojazdów ciężarowych, pojazdów transportowych, naczep, przyczep i innych. Doświadczenie związane z
utrzymaniem pojazdów w doskonałym stanie technicznym wpłynęło na decyzję firmy o uruchomieniu profesjonalnego serwisu przewodów
hydrauliki siłowej. Stanowisko serwisowe przewodów hydrauliki siłowej zostało wyposażone w profesjonalną maszynę do zakuwania
węży, obsługującą przewody o dowolnej średnicy, pozwalającą na skuteczne zakuwanie przewodów do różnych zastosowań. Usługi
zakuwania przewodów hydraulicznych wykonują w ELTRAS doświadczeni serwisanci, a szeroki asortyment produktów do zakuwania
przewodów dostępnych w ELTRAS sprawia, że usługi wykonywane są na miejscu, bez konieczności pozostawiania przewodu w serwisie.
Serwis przewodów hydrauliki siłowej pozwala na idealne dopasowanie przewodu do pojazdu, maszyny przy zachowaniu najwyższych
standardów bezpieczeństwa użytkowania przewodu. Firma ELTRAS świadczy również usługi serwisowe z dojazdem do Klienta,
umożliwiając naprawę przewodu u Klienta lub na miejscu awarii. Zamówienie usług serwisu możliwe jest telefonicznie 508 170 179 lub
poprzez rezerwację internetową. Firma ELTRAS obsługuje rezerwacje elektroniczne pozwalające na umówienie terminu badania
technicznego, skorzystanie z usług warsztatu, zamówienia usług transportowych. Szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie
www.eltras.pl oraz u obsługi pod numerem 85 652 51 32.


