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TYTUŁ: USŁUGI DIAGNOSTYKI POJAZDÓW ELTRAS SERWIS WARSZTAT

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS jest właścicielem Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów ELTRAS przy ul. Logarytmicznej 7, która oferuje
kompleksowe usługi diagnostyczne pojazdów wszelkiego typu z
możliwością oceny również takich elementów jak instalacja
gazowa w samochodzie, złącza do przyczep oraz możliwością badania analizatorem spalin, analizatorem poziomu emisji hałasu. Stacja
diagnostyczna ELTRAS zapewnia profesjonalne doradztwo doświadczonych diagnostów samochodowych, którzy dokonują rzetelnej oceny
stanu technicznego pojazdu w trakcie przeglądu technicznego. Przeglądy diagnostyczne realizowane w stacji kontroli pojazdów ELTRAS
dają pewność bezpiecznego użytkowania pojazdu oraz możliwość oceny stanu technicznego pojazdu i dokonania niezbędnych napraw do
przeglądu. Firma ELTRAS posiada wieloletnie doświadczenie w eksploatacji i obsłudze pojazdów, w tym w szczególności pojazdów
specjalistycznych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych, drogowych i innych. Firma ELTRAS prowadzi działalność usługową związaną
z rozładunkiem wagonów, samochodów ciężarowych, w tym także rozładunkiem materiałów sypkich tj. piach, żwir i transportem
ładunków, w szczególności transportem niskopodwoziowym. Usługi transportu niskopodwoziowego realizowane przez doświadczonych
kierowców z firmy ELTRAS pozwalają na transport ładunków ponadgabarytowych oraz dostawę maszyn, pojazdów i ładunków w dowolne
miejsce na terenie całego kraju. Usługi transportowe wykonywane przez firmę ELTRAS realizowane są terminowo z zachowaniem
bezpieczeństwa ładunku w transporcie. Doświadczenie kierowców z firmy ELTRAS pozwala na realizację najbardziej nietypowych i
wymagających szczególnych umiejętności zleceń transportowych. Firma ELTRAS dysponuje specjalistycznymi pojazdami, maszynami
budowlanymi, które oferuje do wynajęcia lub zapewnia realizację usług rozładunkowych, transportowych i diagnostycznych
wykonywanych przez doświadczonych pracowników. Firma ELTRAS uruchomiła serwis przewodów hydrauliki siłowej, który realizuje
wymianę i dostosowanie przewodów hydrauliki siłowej stosowanych w pojazdach ciężarowych, naczepach, wózkach widłowych i
podnośnikach. Serwis przewodów hydrauliki siłowej dysponuje maszyną do zakuwania przewodów o zróżnicowanej średnicy, z
możliwością zakupienia na miejscu dowolnych akcesoriów do przystosowania przewodów: kolanka, nyple, trójniki, złączki i inne.
Współpraca z firmą ELTRAS gwarantuje wsparcie solidnego partnera, możliwość korzystania z doświadczenia firmy ELTRAS oraz
zaplecza technicznego zapewniającego profesjonalną obsługę zleceń w zakresie rozładunku, transportu, transportu niskopodwoziowego
oraz usług serwisowych przewodów hydrauliki siłowej realizowanych przez firmę ELTRAS, w tym także usług ozonowania pojazdów.
Ozonowanie pojazdów wykonywane przez firmę ELTRAS zapewnia skuteczną i trwałą dezynfekcję pojazdu, która pozwala na pozbycie się
z wnętrza pojazdu chorobotwórczych bakterii, wirusów. Ozonowanie pojazdu w ELTRAS dla klientów stacji diagnostycznej wykonywane
jest za darmo. Oferta firmy ELTRAS obejmuje usługi serwisowe wykonywane w siedzibie firmy lub z dojazdem do klienta. Z ofertą
pozostałych usług realizowanych przez firmę ELTRAS można zapoznać się na stronie www.eltras.pl lub kontaktując się bezpośrednio z
obsługą firmy pod numerem 85 652 51 32.


