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TYTUŁ: BADANIA TECHNICZNE POJAZDU WYNAJEM MASZYN ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS zapewnia klientom kompleksowe usługi
diagnostyczne w zakresie diagnostyki pojazdów i maszyn, usługi
rozładunkowe przy użyciu specjalistycznych maszyn
rozładunkowych, usługi transportowe, w tym transportu ciężarowego oraz transportu niskopodwoziowego. Firma ELTRAS posiada
odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne do wykonywania przeglądów technicznych, przeglądów diagnostycznych pojazdów oraz
maszyn rolniczych, drogowych, budowlanych, dysponuje własnym warsztatem samochodowym oferującym naprawy pojazdów i maszyn,
w tym również naprawy bieżące do przeglądów diagnostycznych oraz stanowiskiem serwisowym do naprawy, przystosowania przewodów
hydrauliki siłowej do zastosowania w pojazdach, maszynach, wózkach widłowych, podnośnikach itp. Firma ELTRAS prowadzi stację
diagnostyczną wyposażoną w nowoczesną ścieżkę diagnostyczną, z możliwością oceny dowolnych parametrów technicznych pojazdu
m.in. poziomu hałasu, emisji spalin, szczelności instalacji gazowej LPG. Klienci stacji kontroli pojazdów ELTRAS mają możliwość
korzystania z nowoczesnego wyposażenia stacji diagnostycznej, wsparcia doświadczonych diagnostów oraz mechaników, którzy są w
stanie odpowiednio przygotować pojazd do badania technicznego lub dokonać drobnych napraw, wymiany elementów, regulacji w
trakcie przeglądy technicznego.
Firma ELTRAS od wielu lat jest zaufanym partnerem wielu firm zapewniającym najwyższej jakości usługi w zakresie rozładunku,
transportu, wynajmu samochodów ciężarowych, maszyn drogowych, budowlanych. Wszelkie usługi świadczone na rzecz klientów
realizowane są z najwyższą starannością, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz terminowo. Firma ELTRAS zlokalizowana
jest w Białymstoku przy ul. Logarytmicznej 7 w nowoczesnym budynku, którym mieści się okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, warsztat
samochodowy oraz serwis hydrauliki siłowej wyposażony w stanowisko serwisowe do zakuwania przewodów o zróżnicowanym przekroju,
z możliwością zakupu dowolnych akcesoriów oraz elementów do przystosowania przewodu dostępnych na miejscu. Szeroki asortyment
produktów do zakuwania węży hydraulicznych pozwala na skrócenie czasu przestojów maszyn i pojazdów oraz dowolne przystosowanie
przewodów hydrauliki siłowej. Firma ELTRAS realizuje usługi serwisowe w zakresie wymiany i naprawy przewodów hydrauliki siłowej z
dojazdem do klienta lub dojazdem na miejsce awarii. Usługi serwisu hydrauliki siłowej z dojazdem dostępne są po wcześniejszym
uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia telefonicznie pod numerem 508 170 179 lub z obsługą firmy ELTRAS pod numerem 85 652 51
32. Szczegółowa oferta firmy ELTRAS dostępna jest na firmowej stronie internetowej www.eltras.pl


