EЛТРАК
БЪЛГАРИЯ
„Елтрак България”
е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за
строителна и минна механизация, дизелови и газови двигатели,
генератори и кари, признати в целия свят като най-производителни
и надеждни. Компанията е и официален дистрибутор на двигателите
Perkins и на минните багери Bucyrus, вече част от Caterpillar. Създадена
през 1992 г., „Елтрак България” е един от първите частни вносители
на строителна и минна техника за страната. Освен продажбата на
нови и употребявани машини, компанията предлага и услугата за
отдаване на оборудване под наем.

Търговската, складовата и сервизната база
на „Елтрак България” е с центрове в София, Варна, Бургас и Стара
Загора. Екипът на компанията е съставен от над 80 квалифицирани
специалисти, чието обучение и практика следват стандартите на
представляваните марки и утвърдените европейски тенденции и
опит. В отговор през 2009 г. „Елтрак България” е сертифицирана
по ISO 9001:2008.

Сервизът на „Елтрак България”
предлага напълно затворен цикъл от гаранционна и
извънгаранционна поддръжка. При извършването на услугата
се следват инструкциите на производителите и се влагат
оригинални резервни части и консумативи. Сервизната база в
София е разположена на 1200 кв. м площ. Оборудването й включва
16-тонен, 5-тонен и 3,2-тонен Demag кранове, стенд за ремонт на
всички видове хидравлични цилиндри, отделни сервизни помещения
за ремонт на възли и агрегати (хидравлични помпи, хидромотори,
трансмисии и др.), на електрически системи и на двигатели.
Извън центровете на компанията 15 мобилни сервизни
специалисти с напълно оборудвани автомобили покриват
територията на страната и осигуряват техническата
изправност на машините и на самите работни площадки.

Модерната складова база за резервни части
на „Елтрак България” поддържа в наличност над 10 000 типочасти.
Останалите могат да бъдат заявени чрез стандартна поръчка извършва се максимум за 10 дена, или спешна - доставят се до 24
часа, когато частите са на склад в Европа.

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. “Европа” 439, София 1331
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ELTRAK
BULGARIA
Eltrak Bulgaria
is the authorized dealer of Caterpillar - the technology leader and the
world’s largest manufacturer of construction and mining equipment,
diesel and natural gas engines, industrial gas turbines and lift trucks,
recognized all over the world as the most efficient and reliable ones. The
company is also the authorized distributor of Perkins engines and Bucyrus
mining shovels, already forming part of Caterpillar’s portfolio. Established
in 1992, Eltrak Bulgaria is one of the first private companies that started
the import of construction and mining equipment in the country. Along
with the sale of new and used CAT machines, Eltrak Bulgaria offers also
rental services of the equipment.

Eltrak Bulgaria’s trade and service centers
are located in Sofia, Burgas, Varna and Stara Zagora. The company’s team
consists of over 80 qualified specialists, whose training and practice follow
CAT standards as well as the proven European trends and experience. As
a result the company receives in 2009 its ISO 9001:2008 certification.

The service centers of Eltrak Bulgaria
offer warranty and post-warranty services, preventive maintenance
programs and equipment repair services. The company follows Caterpillar
instructions for the machines maintenance and uses original CAT spare
parts and consumables. Built according to CAT uncompromising standards,
the Eltrak Bulgaria service shop in Sofia has a total area of 1200 sq.mtrs.
Its equipment includes: 16-tonne, 5-tonne and 3-tonne Demag overhead
cranes; a hydraulic cylinder servicer for repair of all kinds of hydraulic
cylinders; dedicated shop units equipped with specialized tools for repair
of components and assemblies (hydraulic pumps, motors, transmissions,
etc.), electric systems and engines. Outside of the service centers fifteen
mobile units cover the territory of the country, providing technical service
for the machines on customers’ job sites.

Eltrak Bulgaria’s modern warehouse
maintains parts stock availability in excess of 10 000 line items. Those
parts which are not in stock are delivered in maximum 10 days - for
standard orders, and in 24 hours - for emergency orders, if the parts are
available in the European Distribution Center.
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