
Voordelen:
Super snel waterpas en stabiel zetten van de camper.

Snel geïnstalleerd op staanplaats na aankomst.

Volautomatisch.

Geen gedoe met krik en plankjes.

Beveiligd tegen vastvriezen van steunen aan de grond. 

Beveiligd tegen wegrijden, werkt alleen indien handrem is

aangetrokken. 

Lichtgewicht en zeer compact systeem. 

Onderhoudsvrij.

Steunen worden ook hydraulisch ingetrokken , waardoor ze niet

blijven vastzitten in  drassige of bevroren bodem.

Zeer compacte pompunit. Neemt weinig plaats in beslag.

Pomp kan ook onder de auto geplaatst worden in een polyester bak.

Beste Prijs/kwaliteit verhouding op markt

Voor meer info:
Mocht u nog vragen hebben bekijk dan 

tevens onze website 
www.ep-hydraulics.nl

of neem contact met ons op.

Namens het team van E&P hydraulics  
alvast een prettige vakantie gewenst!

E&P Hydraulics
Businesspark 205

6181 MB Elsloo
Phone +31(0)653175137

Fax +31(0)464271727
info@ep-hydraulics.nl

 E&P Hydraulics
Tarwestraat 49

2153 GE Nieuw-vennep
Phone +31(0)653750529

info@ep-hydraulics.nl
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DESTINATION REACHED, LEVEL UP AND ENJOY YOUR HOLIDAY!
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Gedoe
Wanneer die onstabiliteit en/of scheefstand met een enkel 
houten oprijplankje kan worden verholpen, is het natuurlijk 
nog te doen. Een kwestie van de camper met de krik omhoog 
hijsen, plankje eronder en klaar is kees. 
Helaas, dat dacht u. Er moet namelijk nóg een plankje bij. 
Dus moet u wéér aan de slag met krik en plankje. En nu maar 
hopen dat u genoeg plankjes bij u heeft! 
Maar zeg eens eerlijk, zou u dat gedoe liever niet hebben? 
Op uw volgende bestemming begint het namelijk weer van 
voor af aan. Ook kunt u zich afvragen of die op elkaar
gestapelde plankjes wel zo’n stevige (lees: veilige)
constructie is. 

Goed nieuws
E&P heeft echter goed nieuws voor u: het E&P- Levelsystem. 
· Met slechts één druk op de knop wordt uw camper
 volautomatisch waterpas en stabiel gezet.
· Tijdsduur slechts 2 minuten.

NOOIT MEER EEN HELLENDE  CAMPER DANKZIJ HET
GEAVANCEERDE E&P HYDRAULIC LEVELSYSTEEM
Welke kampeerder kent het niet?  U staat met uw camper op een camping of even op 
een mooi plekje langs de weg. Grote kans dat deze alles behalve stabiel en recht staat. 
U kunt onder andere hinder ondervinden doordat: 

· de camper beweegt wanneer u er door heen loopt
· de camper “schommelt” bij hardere wind
· water van de douche - en spoelbak niet goed afgevoerd wordt
· deuren (toilet, douche) vallen open of dicht
· minder goede nachtrust doordat u het gevoel heeft “schuin” te liggen
· veel werk bij het telkens weer stabiel en recht zetten van de camper. 
· te vroeg wakker doordat iemand door de camper loopt en deze “schommelt” Bevestiging aan chassis

Standaard wordt er 4 steunen geleverd die elk 2 ton kunnen 
tillen. Voldoende voor de meeste campers in Europa.
Zwaardere steunen voor zwaardere campers zijn eveneens 
leverbaar. De steunen worden middels montageplaten aan 
het chassis bevestigd.

Hydraulische steunpoten
Ons systeem werkt niet zoals andere steunsystemen, waarbij 
men iedere steun apart bedient en toch nog zelf met een
waterpas moet controleren of de camper recht staat. Dit doet 
ons systeem helemaal zelf. Na de eerste druk op de knop 
van de bedieningsunit gaan vier lichtgewicht hydraulische 
steunpoten naar beneden, waarna ze vervolgens per paar 
met korte intervallen bediend worden totdat camper waterpas 
staat.

Beveiligd
Het systeem is beveiligd en werkt alleen indien u de handrem 
aangetrokken heeft. Vóór het wegrijden hoeft u alleen maar 
op een knop te drukken waarna binnen 1 minuut alle
steunpoten automatisch ingetrokken zijn. Indien u vergeet de 
poten in te trekken gaat er een alarm af wanneer u de camper 
van de handrem afhaalt. De poten worden vervolgens direct
ingetrokken. 

TECHNISCHE GEGEVENS
· Leverbaar voor campers van 3,5 tot 24 ton.
 (4 verschillende systemen).
· Elk systeem is opgebouwd uit 4 hydraulische steunen,
 die bevestigd zijn aan het chassis.
· Leverbaar in 3 verschillende slaglengtes (32, 35, 38 cm).
· Steunen voorzien van goede coating tegen corrosie.
· Hydraulische pomp, aangedreven door een krachtige 12 volt
 800 watt motor. 
· Volautomatische bedieningsunit.
· Semi-automatische bediening per 2 steunen mogelijk.
· Handbediening mogelijk bij stroomuitval door bijvoorbeeld
 lege accu.
· Geen elektrische bekabeling en bewegende delen onder
 de camper, die al na enkele jaren niet meer functioneren
 i.v.m. optredende corrosie.
· Iedere steun wordt bediend door eigen ventiel . 
· Tank direct aan de pomp gemonteerd. Geen aparte olietank.
· Steunen gaan paarsgewijs naar beneden waardoor geen
 torsie in het chassis ontstaat.
· 2 jaar Garantie


