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TYTUŁ: STACJA DIAGNOSTYCZNA ELTRAS ZAKUWANIE WĘŻY SERWIS

CENA: 101,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług rozładunkowych, transportowych, diagnostycznych oraz
świadczeniu usług serwisowych w zakresie wymiany i naprawy przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Firma ELTRAS
oferuje korzystne warunki współpracy przy realizacji zleceń obejmujących rozładunek wagonów, samochodów ciężarowych przy
wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do rozładunku również materiałów sypkich tj. piasek, żwir i inne materiały. Firma ELTRAS
realizuje usługi rozładunkowe kompleksowe zapewniając klientom jednocześnie możliwość transportu materiałów z rozładunku w
dowolne miejsce. Firma ELTRAS dysponuje pojazdami ciężarowymi, naczepami, w tym naczepami niskopodwoziowymi do transportu
ładunków ponadgabarytowych: maszyn drogowych, budowlanych, pojazdów w dowolne miejsce. Firma ELTRAS zatrudnia
doświadczonych kierowców i operatorów, którzy z pełnym profesjonalizmem realizują powierzone firmie zadania. Wieloletnie
doświadczenia związane z obsługą i eksploatacją pojazdów firma ELTRAS wykorzystała do uruchomienia profesjonalnie wyposażonej
stacji kontroli pojazdów ELTRAS działającej przy ul. Logarytmicznej 7, która zapewnia kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdów
osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn, autobusów i motocykli. Firma ELTRAS w stacji diagnostycznej wykorzystuje nowoczesną
ścieżkę diagnostyczną pozwalającą na ocenę wszelkich parametrów technicznych pojazdu z oceną jakości emitowanych spalin, oceną
poziomu emisji hałasu, szczelności i prawidłowości w zainstalowanej instalacji gazowej LPG. Klienci stacji diagnostycznej mogą korzystać
z obszernej wiedzy doświadczonych diagnostów zatrudnionych w stacji diagnostycznej ELTRAS oraz usług warsztatowych oferowanych
przez warsztat należący do firmy ELTRAS w celu usunięcia drobnych usterek do przeglądu w trakcie trwania przeglądu. Możliwość
wymiany żarówek w samochodzie, bezpieczników czy wyrównanie ciśnienia w oponach sprawia, że klienci stacji diagnostycznej ELTRAS
nie muszą ponownie umawiać się na kolejny przegląd techniczny. Firma ELTRAS udostępnia klientom przestronny parking przy stacji
diagnostycznej, możliwość oczekiwania na badanie w komfortowych warunkach oraz wygodną formę elektronicznej rezerwacji terminu
badania technicznego. Ponadto, obsługa stacji diagnostycznej dba o przypomnienie o zbliżającym się terminie badania technicznego.
Firma ELTRAS nieustannie rozwija ofertę o nowe usługi związane z mechanika pojazdową oraz motoryzacją. Firma ELTRAS zachęca do
korzystania z usług serwisu przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Usługi serwisowe świadczymy przy ul.
Logarytmicznej 7 lub z dojazdem na miejsce awarii. Firma ELTRAS dysponuje stanowiskiem do zakuwania węży z maszyną obsługującą
większość dostępnych na rynku przewodów oraz możliwością zakupienia dowolnych końcówek, elementów złącznych z bogatej oferty
produktów dostępnych na miejscu, bez konieczności oczekiwania na zamówione elementy, co znacznie skraca czas naprawy przewodu.
Firma ELTRAS zapewnia również możliwość dezynfekcji pojazdów metodą ozonowania przy wykorzystaniu nowoczesnego urządzenia
polskiego producenta, zapewniającego trwałe efekty i możliwie najkrótszy czas trwania usługi. Szczegółowa oferta firmy ELTRAS
dostępna jest na stronie www.eltras.pl oraz u obsługi stacji diagnostycznej pod numerem 85 652 51 32.


