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TYTUŁ: ELTRAS USŁUGI ROZŁADUNKOWE SERWISOWE DIAGNOSTYCZNE

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Oferta firmy ELTRAS została opracowana dla zapewnienia klientom kompleksowej obsługi w
zakresie diagnostyki pojazdów i maszyn, usług rozładunkowych, usług transportowych,
specjalistycznych usług serwisowych w zakresie naprawy przewodów hydrauliki siłowej oraz usług
naprawy pojazdów mechanicznych i maszyn w warsztacie prowadzonym przez firmę ELTRAS.
Firma ELTRAS od wielu lat zapewnia klientom najwyższej jakości usługi rozładunku i przeładunku towarów, transportu towarów z
rozładunku, w tym materiałów sypkich tj. piach, żwir, kruszywa, nawozy, węgiel, pasze na terenie całego kraju przy użyciu
przystosowanych pojazdów ciężarowych zapewniających bezpieczeństwo ładunku. Usługi transportowe realizowane przez firmę ELTRAS
świadczą doświadczeni kierowcy, a usługi rozładunkowe operatorzy z wieloletnim doświadczeniem, stąd też współpraca z firmą ELTRAS
pozwala na terminową i sprawną obsługę zleceń. Firma ELTRAS jest właścicielem specjalistycznych pojazdów ciężarowych, maszyn
przeładunkowych, maszyn drogowych, budowlanych oraz naczep niskopodwoziowych, co pozwala firmie podejmować się realizacji
większości zleceń transportowych, rozładunkowych i serwisowych. Firma ELTRAS w ramach prowadzonej działalności uruchomiła
Okręgową Stację Kontroli Pojazdów przy ul. Logarytmicznej 7, warsztat mechaniki pojazdów oraz stanowisko serwisowe do naprawy oraz
przystosowania przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach ciężarowych, wózkach widłowych, podnośnikach i innych maszynach.
Maszyny do zakuwania węży hydraulicznych wykorzystywane w ELTRAS pozwalają na przystosowanie przewodów o zróżnicowanym
przekroju, z możliwością zakupu części, elementów i końcówek do dostosowania przewodu do konkretnego pojazdu lub maszyny. Firma
ELTRAS wykorzystuje wieloletnie doświadczenia w eksploatacji pojazdów ciężarowych dla zapewnienia najwyższej jakości usług
diagnostycznych, napraw oraz dostosowania pojazdów do potrzeb klientów. Stacja diagnostyczna ELTRAS wyposażona w nowoczesną
ścieżkę diagnostyczną pozwala na kompleksową ocenę stanu technicznego wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym motocykli,
maszyn, autobusów i pojazdów zabytkowych. Klienci stacji kontroli pojazdów ELTRAS mogą korzystać z usług warsztatu mechanicznego
należącego do firmy ELTRAS po wcześniejszym umówieniu wizyty lub skorzystać z możliwości regulacji, naprawy lub wymiany
elementów w trakcie przeglądu technicznego. Możliwość elektronicznej lub telefonicznej rezerwacji terminu przeglądu technicznego w
ELTRAS pozwala zaplanować wizytę w stacji diagnostycznej, skraca czas oczekiwania na badanie oraz umożliwia skorzystanie z pomocy
mechaników samochodowych w przypadku konieczności dokonania regulacji lub usunięcia drobnych usterek w trakcie przeglądu. Firma
ELTRAS jest firmą zapewniającą elastyczne rozwiązania z zakresu specjalistycznych usług rozładunku, usług transportowych, naprawy i
diagnostyki samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz usług serwisowych. Serwis przewodów hydrauliki siłowej zapewnia
obsługę klienta z dojazdem na miejsce awarii po uprzednim kontakcie z obsługą serwisu pod numerem 85 652 51 32 lub 508 170 179.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy ELTRAS na stronie www.eltras.pl oraz współpracy z zaufanym partnerem.


