SNABBT I PLANT LÄGE

E&P HYDRAULICS

Kontakta din närmaste E&P Hydraulics
återförsäljare för en fullständig förklaring
av hur vi kan göra din semesterupplevelse
ännu mer behaglig.

Husvagn
NIVELLERINGSSYSTEEM

Enkel nivellering
E&P Hydraulics (service center)
Skrälabäcksgatan 12
51163 Skene
Sverige

Automatiskt i plan inom 2 minuter
Säkert
Pålitligt

mob. (SV)
mob. (NL)

+46 (0) 705 640 725
+31 (0) 652 455 339

Världsomspännande service

info@ep-hydraulics.se

www.ep-hydraulics.se

ANLÄNDA ● TRYCK PÅ KNAPPEN ● KOPPLA AV

ANLÄNDA ● TRYCK PÅ KNAPPEN ● KOPPLA AV

E&P NIVELLERING SYSTEM

HELT ENKELT NÖDVÄNDIGT

HUR FUNGERAR DET ?

● Plant inom 2 minuter
● Enkelt i plan med ett tryck på knappen
● Hel- och halvautomatisk hantering
● Stabilt och vibrationsfritt läge
● Extra stöldskydd
● Underhållsfritt
● Fullständigt hydrauliskt
● Passar till alla husvagn chassi
● Kompatibel med rangersystem
● Enkel hantering
● Direkt klar att använda
● Avloppsvattnet rinner bort bättre

Med E&P Hydraulics NIVELLERING SYSTEM, monterar vi 2 axelstöd på husvagnsaxeln.
Härmed ställs husvagnen plant över bredden. Dessa stöd bär husvagnens hela tyngd.
Dessutom ersätts husvagnens befintliga hörnstöd av 4 hydrauliska AL-KO “Big Foot” stöd.
Med dessa stöd ställs husvagnen plant i längdriktningen.

FÖR HUSVAGNSÄGARE
Nivelleringssystemet från E&P Hydraulics är
banbrytande, effektivt och mycket användarvänligt.
Med nivelleringssystemet från E&P Hydraulics börjar
din semester nu!
Med 10 års erfarenhet och 250 återförsäljare runt om
i världen är du på rätt ställe med E&P Hydraulics.

De hydrauliska stöden kan hanteras automatiskt eller manuellt. Genom att nivellera på
detta sätt säkerställs att ingen vridning uppstår i husvagnens chassi.
Mer sov komfort tack vare ett perfekt plant och stabilt läge ●
Helautomatiskt nivelleringssystem ●

TEKNISKA UPPGIFTER
● För husvagnar / speciella släpkärror med en totalvikt av max. 3.5t
● Endast 20 kg. mer vikt på det totala systemet
(efter demontering av de gamla hörnstöden)
● Stora lutningsbara stödplattor på axelstöden
● Stora fotplattor i plast på hörnstöden (AL-KO Big Foot)
● 240 Watt hydraulisk motor
● 12 Volt drivspänning (drivs av befintligt batteri)
● Mycket låg strömförbrukning
● 2 års garanti

NYHET: KOMPAKT HUSVAGN NIVELLERING SYSTEM

Med den trådlösa fjärrkontrollen kan du röra dig
fritt runt husvagnen. Detta ger dig en god
översikt och du kan vara ännu mer vaksam på
eventuella hinder och säkerhetsrisker.

Det kompakta nivelleringssystemet är en enklare variant av vårt
nivelleringssystem för husvagn. Det kompakta nivelleringssystemet använder endast 2 axelstöd och är utvecklat för
husvagnsägare som vill ha mer stabilitet över husvagnens bredd.
Axelstöden skjuts ut via kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.
Systemet finns tillgängligt till ett mycket attraktivt pris. Kontakta
oss för mer information.

