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TYTUŁ: DIAGNOSTYKA TRANSPORT ROZŁADUNEK USŁUGI ELTRAS

CENA: 199,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową polegającą na świadczeniu
specjalistycznych usług transportowych, rozładunkowych, diagnostycznych i
serwisowych. Firma ELTRAS jest właścicielem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku, która wykonuje kompleksowe przeglądy diagnostyczne pojazdów, przeglądy techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu oraz pozwalające ocenić stan techniczny pojazdu przed zakupem. Badania techniczne wykonywane przez
stację diagnostyczną ELTRAS realizują doświadczeni diagności przy użyciu nowoczesnej ścieżki diagnostycznej zapewniającej
profesjonalne pomiary i umożliwiającą ocenę nawet takich parametrów jak: poziom emisji hałasu, analiza składu spalin, ocena
bezpieczeństwa złącz do przyczep i inne. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS przy Logarytmicznej 7 dysponuje obszernym parkingiem dla
pojazdów ciężarowych, autobusów i maszyn drogowych, budowlanych, które obowiązkowo muszą uzyskać pozytywny wynik oceny stanu
technicznego pojazdu. Firma ELTRAS dysponuje własnym warsztatem samochodowym, który zapewnia utrzymanie wszystkich pojazdów
należących do firmy ELTRAS w doskonałym stanie technicznym. Firma ELTRAS dysponuje specjalistycznymi pojazdami ciężarowymi,
pojazdami ze sprzętem do rozładunku wagonów, naczep, przyczep ciężarowych z towarów i ładunków, w tym materiałów sypkich tj.
piach, żwir, węgiel. Usługi rozładunkowe oraz usługi transportu, w tym transportu niskopodwoziowego realizują dla klientów
doświadczeni kierowcy i operatorzy, którzy terminowo i sprawnie podejmują się realizacji zleceń transportu ładunków. Samochody i
naczepy niskopodwoziowe wykorzystywane w ELTRAS zapewniają sprawną realizację większości zleceń transportu ładunków
ponadgabarytowych, transportu maszyn drogowych, budowlanych. Firma ELTRAS prowadzi warsztat samochodowy umożliwiający
naprawy takie jak: wymiana oleju, filtrów, naprawy zawieszenia, wymiana żarówek, wulkanizacja, wymiana opon, naprawy układu
hamulcowego, naprawy układu wydechowego, zbieżność. Warsztat dysponuje także stanowiskiem serwisowym z maszyną umożliwiającą
zakuwanie węży hydrauliki siłowej do maszyn rolniczych, maszyn budowlanych i pojazdów transportowych, maszyn drogowych, wózków
widłowych i podnośników. Usługi zakuwania węży wykonujemy w godzinach 08.00 -16.00 od poniedziałku do piątku. Na miejscu
dysponujemy pełnym asortymentem akcesoriów i części do przewodów tj. kolanka, nyple, trójniki i inne oraz oferujemy profesjonalne
doradztwo doświadczonych serwisantów. Serwis przewodów hydrauliki siłowej realizuje także usługi z dojazdem do klienta po
wcześniejszym uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie. Obsługa firmy ELTRAS odpowie na wszelkie pytania pod numerem 85 652
51 32. Z ofertą usług świadczonych przez firmę ELTRAS można zapoznać się także na stronie www.eltras.pl


