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TYTUŁ: TRANSPORT CIĘŻAROWY SERWIS NAPRAWY STACJA ELTRAS

CENA: 98,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma ELTRAS oferuje kompleksową ofertę współpracy w zakresie transportu, rozładunku, usług diagnostycznych pojazdów oraz usług
serwisowych w zakresie wymiany, naprawy, dostosowania przewodów hydrauliki siłowej w pojazdach i maszynach. Firma ELTRAS
dysponuje własnym warsztatem samochodowym oferującym naprawy mechaniczne samochodów wszelkiego typu, naprawy do przeglądu
technicznego oraz usuwanie drobnych usterek w trakcie przeglądu technicznego, umożliwiających uzyskanie pozytywnego wyniku
badania technicznego. Przeglądy diagnostyczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ELTRAS przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku
wykonują diagności z wieloletnim stażem przy użyciu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, zapewniających kompleksową ścieżkę
diagnostyczną pozwalającą na rzetelną ocenę faktycznego stanu technicznego pojazdu. Stacja kontroli pojazdów ELTRAS wykonuje
przeglądy diagnostyczne, badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych, budowlanych,
drogowych, motocykli, autobusów i i innych pojazdów specjalistycznych. Stacja diagnostyczna ELTRAS oferuje przestronny plac
manewrowy przed budynkiem stacji, bezpłatny parking, możliwość rezerwacji terminu badania technicznego oraz możliwość
przygotowania samochodu do przeglądu technicznego. Firma ELTRAS posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze technicznej
pojazdów ciężarowych, specjalistycznych maszyn rozładunkowych, naczep niskopodwoziowych, maszyn drogowych tj. koparki, koparko-
ładowarki, wózki widłowe, podnośniki. Firma ELTRAS wykonuje kompleksowe usługi rozładunkowe wraz z możliwością transportu
towarów, ładunków, ładunków ponadgabarytowych w dowolne miejsce w kraju oraz zapewnia możliwość wynajmu posiadanych maszyn,
samochodów ciężarowych na doskonałych warunkach. Współpraca z firmą ELTRAS umożliwia korzystanie z dostępnych w ELTRAS
samochodów, maszyn i sprzętu oraz doświadczonych kierowców i operatorów maszyn, którzy podejmują się terminowej i sprawnej
obsługi zleceń transportowych, rozładunkowych. Firma ELTRAS posiada przyczepy do specjalistycznego transportu materiałów i
surowców z rozładunku tj. piach, żwir, inne kruszywa, nawozy, pasze. Firma ELTRAS wykorzystuje wieloletnie doświadczenie na rynku
usług transportowych, rozładunkowych w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości obsługi oraz pomoc w realizacji powierzonych
zadań. Dodatkową korzyścią ze współpracy z firmą ELTRAS jest możliwość skorzystania z usług serwisu przewodów hydrauliki siłowej,
który zapewnia naprawę, wymianę oraz przystosowanie przewodu hydrauliki siłowej do dowolnego zastosowania dzięki profesjonalnej
maszynie do zakuwania węży oraz bogatemu asortymentowi produktów do zakuwania węży dostępnemu na miejscu, bez oczekiwania na
dostawę potrzebnych elementów tj: kolanka, nyple, trójniki itp. Szczegółowa oferta usług realizowanych przez firmę ELTRAS dostępna
jest u obsługi firmy ELTRAS pod numerem 85 652 51 32 lub na firmowej stronie internetowej www.eltras.pl oraz
www.stacjakontroli.bialystok.pl


