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TYTUŁ: ZAKUWANIE WĘŻY HYDRAULICZNYCH SERWIS STACJA ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową zapewniającą wsparcie techniczne w zakresie: napraw i przeglądów diagnostycznych
pojazdów mechanicznych oraz maszyn, wynajmu specjalistycznych pojazdów transportowych, w tym pojazdów do transportu
niskopodwoziowego, maszyn drogowych, maszyn budowlanych i innych oraz usługi związane z rozładunkiem, przeładunkiem wagonów.
Stacja kontroli pojazdów prowadzona przez firmę ELTRAS dysponuje warsztatem mechanicznym zlokalizowanym bezpośrednio przy
stacji, w którym w razie stwierdzenia drobnych usterek w trakcie badania technicznego można dokonać niezbędnych napraw i ponownie
przystąpić do badania technicznego. Doskonale wyposażona ścieżka diagnostyczna w stacji kontroli pojazdów ELTRAS zapewnia
kompleksową i rzetelną ocenę stanu technicznego pojazdu. Specjalistyczne usługi świadczone przez firmę ELTRAS obejmują również
usługi zakuwania węży i przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach, maszynach, wózkach widłowych i podnośnikach. Firma ELTRAS
wykonuje specjalistyczne usługi zakuwania węży i przewodów hydraulicznych w warsztacie przy ul. Logarytmicznej 7, na miejscu awarii
lub w siedzibie Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu warunków telefonicznie pod numerem 508 170 179. Specjaliści wykonujący usługi
zakuwania przewodów posiadają niezbędne doświadczenie gwarantujące profesjonalne wykonanie usługi oraz bezpieczeństwo
użytkowania przerabianych, dorabianych czy naprawianych przewodów. Zakuwanie węży w ELTRAS wykonuje się przy wykorzystaniu
zakuwarki renomowanej firmy obsługującej przewody o zróżnicowanej średnicy, z możliwością dopasowania przewodu do konkretnego
pojazdu. Przerabianie przewodów, dorabianie końcówek do przewodów hydrauliki siłowej, naprawa uszkodzonych przewodów
hydraulicznych czy dostosowanie przewodu do konkretnej maszyny czy urządzenia możliwe jest w trakcie jednej wizyty w ELTRAS.
Szerokie możliwości wykorzystania przewodów dostosowywanych przez firmę ELTRAS są możliwe do uzyskania dzięki dostępnemu na
miejscu asortymentowi końcówek, złączy i innych elementów złącznych do przewodów hydrauliki siłowej. Szeroki asortyment produktów
do zakuwania przewodów umożliwia naprawę przewodu, przerobienie przewodu czy naprawę uszkodzonego przewodu przez naszych
specjalistów i natychmiastowy odbiór przewodu, bez konieczności oczekiwania na zamówione elementy. W ELTRAS zapewniamy
Klientom doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich elementów złącznych, naprawy przewodów, wymiany elementów,
przeglądów pozwalających ocenić stan przewodów oraz dokonać niezbędnych napraw uszkodzeń przewodów. Specjaliści z ELTRAS
świadczą usługi serwisowe również poza wyznaczonymi godzinami działalności warsztatu, co w sytuacji nagłej jest bardzo pomocne i
umożliwia skorzystanie z usług serwisowych z dojazdem na miejsce awarii. W celu skorzystania z usług serwisu przewodów
hydraulicznych firmy ELTRAS należy skontaktować się wcześniej z obsługą firmy ELTRAS telefonicznie lub korzystając z danych
kontaktowych na stronie www.eltras.pl. Na firmowej stronie internetowej firmy ELTRAS dostępna jest szczegółowa oferta świadczonych
usług, informacje o możliwości współpracy z firmą ELTRAS oraz dane kontaktowe umożliwiające dojazd do firmy oraz dokonanie
rezerwacji terminu badania technicznego, wynajęcie maszyn czy zamówienie serwisu.


