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TYTUŁ: STACJA DIAGNOSTYCZNA SERWIS HYDRAULIKI ELTRAS

CENA: 101,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów
ELTRAS przy ul. Logarytmicznej 7 oferującą kompleksowe
usługi diagnostyczne pojazdów, wykonującą badania techniczne
oraz przeglądy techniczne pojazdów, maszyn, motocykli oraz pojazdów zabytkowych. Stacja diagnostyczna ELTRAS oferuje nowoczesną
ścieżkę diagnostyczna pozwalającą na rzetelną ocenę stanu technicznego pojazdu. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS dysponuje sprzętem
diagnostycznym umożliwiającym testowanie złącz w przyczepach, naczepach, analizę spalin, ocenę poziomu emisji hałasu, ocenę
instalacji gazowej oraz atestowanie instalacji gazowej. Firma ELTRAS dysponuje zapleczem warsztatowym oraz wyposażeniem
umożliwiającym usuwanie usterek w trakcie przeglądu technicznego tj. wymiana żarówki, bezpiecznika, ustawienie zbieżności kół.
Badania techniczne pojazdów wykonują doświadczeni diagności z wieloletnim stażem zapewniając klientom ELTRAS komfort i
bezpieczeństwo użytkowania samochodu. Firma ELTRAS w działalności stacji diagnostycznej korzysta z wieloletniego doświadczenia w
pracy z ciężkimi maszynami budowlanymi, rozładunkowymi, pojazdami ciężarowymi i transportowymi, w tym pojazdami do transportu
niskopodwoziowego. Firma ELTRAS od wielu lat jest liderem rynku usług rozładunkowych, usług transportowych w tym w szczególności
specjalistycznych usług transportu niskopodwoziowego towarów, maszyn, ładunków. Firma ELTRAS zajmuje się profesjonalnie usługami
rozładunku wagonów, transportu maszyn i ładunków wymagających specjalistycznych pojazdów i maszyn transportowych. Firma
ELTRAS zapewnia swoim Klientom możliwość zakupu maszyn budowlanych, których jakość została oceniona i potwierdzona przez zespół
doświadczonych mechaników, diagnostów oraz operatorów z wieloletnim doświadczeniem. Firma ELTRAS gwarantuje niezawodność
oferowanych do sprzedaży maszyn budowlanych oraz możliwość regularnych przeglądów diagnostycznych w prowadzonej stacji kontroli
pojazdów. Firma ELTRAS posiada doskonale wyposażone stanowisko serwisowe do przystosowywania przewodów hydrauliki siłowej do
użytku w pojazdach i maszynach, z możliwością zakupienia dowolnych elementów wyposażenia z bogatej oferty artykułów dostępnych na
miejscu. Serwis przewodów hydraulicznych wykonuje wymianę lub naprawę uszkodzonego przewodu hydrauliki siłowej na miejscu lub z
dojazdem do Klienta, co znacznie skraca czas przestoju pojazdów i maszyn. Firma ELTRAS stara się o zapewnienie klientom
kompleksowej obsługi, dlatego nieustannie rozwija ofertę o nowe usługi. Firma ELTRAS wprowadziła do oferty usługę ozonowania
wnętrza pojazdów jako najskuteczniejszy sposób na trwałą dezynfekcję pojazdu. Ozonowanie pozwala na wyeliminowanie
nieprzyjemnych zapachów, usunięcie bakterii, grzybów, wirusów i zarodników pleśni z instalacji, trwałe zabezpieczenie wnętrza pojazdu
przed drobnoustrojami, insektami oraz szkodnikami. Ozonowanie pojazdu wykonywane profesjonalnie przez firmę ELTRAS pozwala
utrzymać długotrwały efekt higieny i świeżości dzięki wykorzystaniu wydajnego urządzenia do ozonowania renomowanego polskiego
producenta. Zachęcamy potencjalnych klientów do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez firmę ELTRAS, kontaktu z obsługą
firmy w celu omówienia warunków współpracy oraz negocjowania warunków. Oferta firmy dostępna jest na firmowej stronie
internetowej www.eltras.pl lub telefonicznie pod numerem 85 652 51 32.


