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TYTUŁ: ROZŁADUNEK NAPRAWA SERWIS HYDRAULIKI ELTRAS

CENA: 99,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS zapewnia swoim klientom specjalistyczne usługi w zakresie rozładunku,
przeładunku i transportu towarów i materiałów z rozładunku na terenie całego kraju. Firma
ELTRAS posiada własne pojazdy ciężarowe, specjalistyczne maszyny rozładunkowe,
przeładunkowe i naczepy niskopodwoziowe pozwalające na transport ładunków
ponadgabarytowych tj. maszyny, pojazdy, elementy konstrukcyjne i inne. Firma ELTRAS posiada wieloletnie doświadczenie w usługach
rozładunkowych, które zapewniają doświadczeni operatorzy oraz kierowcy zapewniając bezpieczeństwo transportu. Firma ELTRAS
realizuje usługi transportu towarów i materiałów z rozładunku, w tym materiałów sypkich tj. piach, żwir, kruszywa, nawozy, pasze i inne
przy użyciu samochodów ciężarowych wyposażonych w przyczepy do przewozu materiałów sypkich. Firma ELTRAS dysponuje także
pojazdami ciężarowymi i maszynami budowlanymi do wynajęcia na doskonałych warunkach. Sprawność i doskonały stan techniczny
oferowanych przez ELTRAS maszyn i pojazdów zapewniają mechanicy z należącego do firmy ELTRAS warsztatu mechaniki pojazdów
oraz stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez firmę ELTRAS. Stacja diagnostyczna ELTRAS zapewnia kompleksowe usługi
diagnostyczne pojazdów i maszyn, w tym przeglądy diagnostyczne samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn
drogowych, rolniczych, budowlanych, motocykli, autobusów. Przeglądy diagnostyczne w ELTRAS wykonywane są przy użyciu
nowoczesnej ścieżki diagnostycznej pozwalającej na kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdu. Badania techniczne pojazdów w
stacji kontroli pojazdów ELTRAS wykonują diagności z ogromnym doświadczeniem. Klienci stacji diagnostycznej ELTRAS przy ul.
Logarytmicznej 7 w Białymstoku mają możliwość dokonania elektronicznej rezerwacji terminu badania technicznego, umówienia
wcześniejszej wizyty w warsztacie w celu dokonania wstępnej oceny stanu technicznego przed przeglądem i ewentualnego usunięcia
usterek czy dokonania wymiany żarówek, bezpieczników. Warsztat mechaniczny należący do firmy ELTRAS zlokalizowany bezpośrednio
w budynku stacji diagnostycznej umożliwia dokonanie napraw, wymiany i regulacji do przeglądu nawet w trakcie jednej wizyty w stacji
diagnostycznej. Dodatkowo, firma ELTRAS dysponuje stanowiskiem serwisowym przewodów hydrauliki siłowej, co ma szczególne
znaczenie dla właścicieli pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalistycznych oraz maszyn tj. wózki widłowe, podnośniki itp. Usługi
serwisowe w zakresie hydrauliki siłowej w ELTRAS obejmują wymianę przewodów, naprawę oraz przystosowanie przewodu do
konkretnego zastosowania z możliwością zakupienia wszelkich akcesoriów do zakuwania węży z bogatej oferty produktów dostępnych na
miejscu. Firma ELTRAS świadczy także usługi serwisu przewodów hydrauliki siłowej z dojazdem na miejsce awarii lub do klienta po
wcześniejszym uzgodnieniu warunków zlecenia telefonicznie z obsługą firmy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług firmy ELTRAS
na stronie www.eltras.pl lub kontaktu z obsługą firmy pod numerem 85 652 51 32


