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TYTUŁ: WYNAJEM MASZYN ROZŁADUNEK TRANSPORT ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma usługowa ELTRAS wykonuje dla swoich klientów szereg
usług związanych z diagnostyką pojazdów, transportem,
rozładunkiem, wynajmem specjalistycznych pojazdów i maszyn
budowlanych oraz usługami serwisowymi w zakresie napraw
oraz wymiany przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów,
która umożliwia wykonywanie badań technicznych pojazdów, przeglądów diagnostycznych pojazdów wszelkiego typu: samochody
osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle. Stacja diagnostyczna ELTRAS posiada wysokiej klasy
sprzęt diagnostyczny umożliwiający kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdu, w tym badanie testerem złącz do przyczep,
atestowanie instalacji LPG, badanie analizatorem spalin i inne. Firma ELTRAS zapewnia klientom stacji diagnostycznej możliwość
korzystania z usług warsztatu samochodowego znajdującego się przy stacji diagnostycznej. Obsługa warsztatu umożliwia wykonanie
drobnych napraw do przeglądu technicznego pojazdu w trakcie badań technicznych. Klienci stacji diagnostycznej ELTRAS mają także
możliwość dokonania elektronicznej rezerwacji terminu badania technicznego, możliwość skorzystania z bezpłatnej opcji przypomnienia
o terminie kolejnego badania technicznego oraz darmową usługę ozonowania pojazdu do każdego badania technicznego wykonanego w
ELTRAS. Firma ELTRAS posiada wysokiej klasy interfejs diagnostyczny pozwalający kompleksowo ocenić stan techniczny pojazdu oraz
stanowisko serwisowe pozwalające na wykonanie profesjonalnych usług naprawy lub wymiany przewodów hydrauliki siłowej w
pojazdach i maszynach. Usługi zakuwania przewodów hydrauliki siłowej wykonują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem korzystający
z nowoczesnych maszyn do zakuwania przewodów oraz szerokiego asortymentu produktów do przystosowania przewodów tj. końcówki,
złącza, nyple, kolanka, trójniki. Pełen asortyment akcesoriów do zakuwania węży w ELTRAS sprawia, że czas naprawy pojazdu jest
znacznie krótszy. Serwis przewodów hydrauliki siłowej prowadzony przez firmę ELTRAS umożliwia naprawę lub wymianę przewodu
bezpośrednio u Klienta lub z dojazdem na miejsce awarii.
Firma ELTRAS wykonuje także szereg specjalistycznych usług związanych z transportem, w tym transportem niskopodwoziowym oraz
specjalistycznym transportem towarów, ładunków oraz maszyn. Firma ELTRAS dysponuje specjalistycznym sprzętem rozładunkowym,
przeładunkowym, w tym do rozładunku materiałów sypkich. Doświadczeni operatorzy i kierowcy zatrudnieni w ELTRAS zapewniają
profesjonalną obsługę zleceń. Firma ELTRAS wykorzystuje własne doświadczenia związane ze specjalistycznymi pojazdami i maszynami
oferując maszyny i pojazdy na wynajem. Szczegółowa oferta firmy ELTRAS w zakresie badań technicznych pojazdów, usług
warsztatowych, transportowych, rozładunkowych oraz usług serwisowych w zakresie przewodów hydraulicznych dostępna jest na stronie
www.eltras.pl oraz u obsługi pod numerem 85 652 51 32.


