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ENKEL
PLACERING

De flesta platser på en camping är inte helt plana.

Den som inte vill stå skevt måste jobba med upp-

fyllnadsblock och domkraft för att placera fordo-

net någorlunda plant. Beroende på lutningen kan

detta ta en bra stund och på vissa platser är det

helt enkelt omöjligt att med enkla hjälpmedel pla-

cera fordonet plant. 

Helst vill vi naturligtvis inte spendera tid under se-

mestern på att få fordonet i rätt läge. E&P Hydrau-

lics har lösningen. Med vårt hydrauliska

nivelleringssystem står fordonet snabbt och en-

kelt i plan genom att trycka in en knapp.
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IDÉ
KRAFTEN AV EN

Grundläggarna till E&P Hydraulics började redan

för 15 år sedan fundera på ett system som så lätt

som möjligt kunde ställa en husbil plant. Dom

anade inte då att de därmed lade grunden till

Europas ledande företag vad gäller hydrauliska ni-

velleringssystem för husbil- och husvagnsmarkna-

den. E&P Hydraulics ägare (Eric och Pierre) är

mycket erfarna husbilsanvändare och vet därför

precis hur ett hydrauliskt nivelleringssystem skall

fungera: pålitligt, snabbt, helautomatiskt och na-

turligtvis med ett tryck på knappen.

“snabbt horisontellt”

Noggrant utvecklad genom kunskap 
och erfarenhet
Våra hydrauliska nivelleringssystem kan i de flesta

fall beställas direkt från fabrik. Men systemet kan

naturligtvis även monteras vid ett senare tillfälle

av en E&P Hydraulics återförsäljare. 

Varje nivelleringssystem är utvecklat av vår egen

utvecklingsavdelning och kan därigenom direkt

monteras på nästan alla vanligt förekommande

fordonschassiversioner. För varje chassityp utveck-

las via CAD design passande monteringsstöd så

att stöden direkt kan monteras på chassit utan

svetsning.

E&P Hydraulics grundläggare
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Eftersom våra hydrauliska stöd utan problem

måste kunna lyfta din husvagn eller husbil under

många år, måste varje komponent fungera perfekt.

Vi kontrollerar varje enskild komponent på nivelle-

ringssystemet vad gäller vikt, material och 

prestanda. Detta återspeglar vår utvecklingsavdel-

nings erfarenhet, som på detta sätt ser till att den

mekaniska formgivningen samt dimensioneringen

av de enskilda komponenterna är exakt avstämda

på varandra.

Optimalt och underhållsfritt
Varje komponent på nivelleringssystemet återspeg-

lar vår stora erfarenhet vad gäller konstruktionen

av våra hydrauliska stöd. Eftersom varje kilo räknas

för fritidsfordon håller vi för alla komponenter

under utvecklingen räkning med en så optimal vikt

som möjligt. Så är exempelvis oljetanken utrym-

mesbesparande och direkt monterad på den 

hydrauliska pumpen. 

För att optimalt skydda systemet från miljöpåver-

kan såsom korrosion, fukt och smuts beläggs stö-

den med ett bra korrosionsskydd. Likaså är

stödens fotplattor standard tillverkade i rostfritt

stål varvid ingen rost uppstår, även efter flera års

intensivt användande. 

Standard är alla kablar och elektriska anslutningar

skyddade mot smuts och fukt. Alla E&P Hydraulics

nivelleringssystem är underhållsfria och erbjuder

ett av de bästa pris/kvalitet förhållandena på mark-

naden.
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Kvalitet
Den som förser sin husbil eller husvagn med ett

E&P Hydraulics nivelleringssystem förväntar med

rätta en mycket hög tillförlitlighet. Funktionalitet

och kvalitet är vår affärsidé. Därför säkerställs 

vår logistik genom konstant kvalitetskontroll. 

Härigenom kan vi undvika felaktiga produkter i

produktionsprocessen. 

Så gott som alla komponenter produceras i vår fa-

brik i Nederländerna. Sedan testar och monterar vi

komponenterna. Varje komponent kontrolleras av

våra kunniga medarbetare. Förutom kvalitetskon-

trollen på inkommande leveranser, de moderna

maskinerna och våra medarbetares erhållna erfa-

renhet garanterar vi kontinuerlig kvalitet på alla

våra produkter. Den lyckade kombinationen av bra

material, kunnighet, egen produktion och 

marknadserfarenhet bidrar till framgången för E&P

Hydraulics nivelleringssystem.

Alltid på lager
Våra nivelleringssystem finns i flera versioner och

motsvarar alltid exakt de installationsstandarder

som avser fordonets chassi. Även om detta inne-

bär en större lagerkapacitet för oss garanterar vi

våra kunder att korrekt avstämda system alltid

finns på lager. 

Vi kan leverera dessa snabbt till våra återförsäljare

för en professionell installation. Dessutom regi-

strerar vi alla tillverkade och levererade nivelle-

ringssystem. Därigenom har vi tillgång till

relaterade reservdelar på lager som vi direkt kan

skicka vid behov.
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Även monteringen måste vara bra
Naturligtvis kan ett nivelleringssystem bara fun-

gera korrekt när det är installerat på rätt sätt. Där-

för lägger vi stor vikt vid utbildning av våra

återförsäljare och vi ställer härvid mycket höga

krav. Härigenom garanterar vi kundtillfreds-

ställelsen för våra produkter. 

Vår kundtjänst finns i hela Europa och hjälper dig

vid eventuella tekniska problem eller speciella in-

stallationer. Genom ett kontinuerligt flöde av infor-

mation till vårt serviceteam, ser vi till att teknikerna

på plats har tillgång till den senaste tekniska ut-

vecklingen och kan svara på alla dina frågor på ett

tillfredsställande sätt. Och detta 365 dagar om året.

Skanna QR koden och
titta på E&P Hydraulics
video. Eller gå till
www.ep-hydraulics.se
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TRYCK PÅ KNAPPEN
STABILT OCH PLANT 

HYDRAULISKT NIVELLERINGSSYSTEM

MED ETT

Principen av E&P Hydraulics hydrauliska nivelle-

ringssystem är mycket lätt. Genom ett tryck på

knappen skjuter kolvarna ut stöden. Dessa ställer

fordonet inom ett par minuter stabilt och helt i

plan. Men inse att bakom denna enkla princip döl-

jer sig väldigt mycket erfarenhet och komplex 

teknologi.

Principen
Det hydrauliska nivelleringssystemet består utav:

fyra stöd, en hydraulpump inkl. oljetank, hydraul-

ledningar, ett styrsystem (programvara) och en

kontrollpanel. 

Genom kontrollpanelen eller en fjärrkontroll (till-

val) sätts nivelleringssystemet på. Hydraulpumpen

pumpar oljan genom hydraulledningarna till de

fyra stöden så att dessa parvis skjuts ut. När de

rostfria stödplattorna får kontakt med marken

byggs det hydrauliska trycket upp. Med hjälp av det

inbyggda elektroniska vattenpasset i styrsystemet

börjar nivelleringssystemet skjuta ut stöden 

ytterligare tillsdess fordonet står helt i plan. 

Eftersom utskjutningen av stöden alltid sker parvis

i längd- eller tvärgående riktning av fordonet, kan

inga skadliga vridningskrafter utövas på konstruk-

tionen. Beroende på utförande kan stöden på det

hydrauliska nivelleringssystemet för husbil lyfta

10.000 kg vardera. Detta är mer än tillräckligt för

att nivellera ett 22-tons fordon.
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Varje nivelleringssystem från E&P Hydraulics ställs

precis in på fordonets vikt där nivelleringssystemet

skall monteras. Elektroniken (programvaran) skö-

ter kolvarnas slag för varje enskilt stöd. Härigenom

fungerar vårt system utan sårbara elektroniska 

givare på stöden (som ofta används av andra 

leverantörer). Alla stöd på nivelleringssystemet

monteras på chassit via för fordonet speciellt ut-

vecklade monteringsstöd och behöver därför inte

svetsas fast. Detta innebär att vi kontinuerligt

måste investera eftersom vi för varje ny fordons-

modell som introduceras på marknaden måste ut-

veckla en ny lösning för monteringsfästena. Detta

gör vi för att garantera kunden optimal fastsättning

av stöden.

Enkel hantering
Hanteringen av E&P Hydraulics nivelleringssystem

är lätt och intuitivt.

Detta kommer sig bl.a.

av de tydligt tryckta

symbolerna på kontroll-

panelen. Kontrollpanel-

en är monterad på en lätt åtkomlig plats och

symbolerna behöver ingen ytterligare förklaring.

Med ett tryck på knappen ser nivelleringssystemet

till att fordonet helautomatiskt nivelleras. Alterna-

tivt kan du även hantera stöden manuellt. Till

exempel för att luta fordonet för tömning av den

septiska tanken. Som tillval finns en fjärrkontroll

varmed nivelleringssystemet kan

hanteras runtom fordonet.

Inbyggd säkerhet
Säkerhet har högsta prioritet hos E&P Hydraulics.

Alla nivelleringssystem är konstruerade med höga

säkerhetsmarginaler vad gäller den maximala lyft-

kapaciteten av de hydrauliska stöden. 

Vid indragningen av stöden byggs ett så kallat 

avluftningstryck som endast kan nås när stöden är

helt indragna. För din säkerhet kan nivelleringssys-

temets stöd endast användas då vissa kriterier är

uppfyllda. Om det t.ex. inte finns någon batteri-

spänning då stöden är utskjutna kan dessa dras in

via ett nöddriftssystem.
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• Fordonet står horisontalt och stabilt inom 2 minuter

• E&P Hydraulics nivelleringssystem är direkt klart 

för användning 

• Enkel hantering via kontrollpanel 

eller fjärrkontroll (tillbehör) 

• Helautomatisk hantering, men även halvautomatisk 

och manuell hantering 

• Kompakt storlek och låg vikt 

• Underhållsfritt 

• Bäst valuta för pengarna på marknaden 

• Smuts och fuktskyddat ledningssystem 

• Oljetanken utrymmesbesparande monterad direkt 

på hydraulpumpen

• Stöden är belagda och varaktigt skyddade mot 

korrosion, skräp, fukt och smuts 

• Fotplattor standard i rostfritt stål



PERFEKT
PLACERA HUSBILAR

I  P L A N

Ankomstrutinen är för de flesta husbilsägare den-

samma. Uppfyllnadsblock och kilar tas fram och

placeras under hjulen och sedan kör man försiktigt

fram och tillbaka tillsdess husbilen står rakt. Och

för att förhindra rörelse vevas därefter oftast

hörnstöden ut manuellt. Och när du kommer till

nästa destination börjar allt om på nytt. 

Komfortabel placering
Det är mycket lättare att placera fordonet plant

med vårt specialutvecklade hydrauliska nivelle-

ringssystem för husbilen. Att nivellera fordonet

kan se lätt ut men det är det absolut inte. Vi har här

att göra med fysikens lagar. Om krafterna från stö-

den okontrollerat skulle strömma in i fordonschas-

sit kan det leda till kraftig eller t.o.m. irreparabel

skada på chassit och karosseriet. 

Det intelligenta styrsystemet från E&P Hydraulics

säkerställer att fordonets vikt alltid fördelas jämnt

över de fyra stöden. 

Skanna denna QR-kod
och se hur E&P Hydrau-
lics nivelleringssystem

fungerar
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Nivellering i längdriktningen Nivellering över bredden

Det “vanliga” E&P nivelleringssystemet består

utav fyra stöd där varje stöd kan lyfta två ton. För

de vanligaste husbilarna på marknaden är denna

kapacitet mer än tillräckligt. Men även för 22 ton

tungviktare såsom hästtransporter erbjuder vi ett

nivelleringssystem som snabbt nivellerar och sta-

biliserar fordonet.

Nivelleringssystem möter luftfjädring
Världsunik är anslutningsmöjligheten mellan ett

E&P Hydraulics nivelleringssystem och E&P Hy-

draulics luftventilationssystem för luftfjädring. E&P

systemet gör det möjligt att styra luftfjädringssys-

tem från praktiskt taget alla tillverkare. Systemet

är utvecklat på så sätt att det kan användas med

såväl två- som fyrkanals luftfjädringssystem. Luft-

bälgarna sänks automatiskt till den lägsta nivån

och därefter nivelleras fordonet med det hydrau-

liska nivelleringssystemet. 
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• Systemet består utav 4 stöd som monteras på chassit 

med hjälp av monteringsfästen 

• Stöden kan levereras i olika längder 

• Skyddat mot att köra iväg – systemet fungerar bara när 

tändningen är avstängd 

• Hydraulpumpen drivs av en stark motor 

(12V / 24V – 800W) 

• Helautomatisk nivellering med ett tryck på knappen

• Halvautomatisk hantering möjlig med stöd samtidigt 

• Nöddriftshantering vid spänningsbortfall

• Den parvisa utskjutningen av stöden förekommer 

vridningskrafter på chassit och karosseriet. 

• Fotplattor standard i rostfritt stål

• Enkel hantering via kontrollpanel eller fjärrkontroll 

• Kan integreras med befintlig luftfjädring 

• Rekommenderas av ledande husbilsfabrikanter

E&P Hydraulics nivelleringssystem är bland de

mest kraftfulla och lättaste system på marknaden

och används framgångsrikt som tillbehör från olika

tillverkare i premiumsegmentet.

Inbyggd säkerhet 
Alla E&P nivelleringssystem för husbil har en hög

säkerhetsnivå vad gäller maximal lyftkapacitet för

stöden. Systemets elektronik är på sådant sätt 

inställt att stöden i allmänhet bara fungerar när

tändningen är avstängd. Om tändningen eller 

motorn är påslagen så länge stöden fortfarande är

utskjutna, ger systemet ett larm samtidigt som alla

stöd automatiskt samtidigt dras in. I värsta fall, 

till exempel om det inte finns någon spänning och

stöden är utskjutna, har systemet ett nöddrifts-

system som gör det möjligt att dra in stöden så att

du fortfarande kan åka till nästa destination.

Hantering med mervärde
Ordet komfort är viktigt för E&P Hydraulics. Därför

har våra designers, förutom möjligheten att kunna

nivellera, lagt till ett antal extra praktiska funktioner

för systemet. Så kan fordonet med ett tryck på

knappen lutas åt ena sidan för att förenkla tömning-

en av den septiska tanken. Eller så kan fordonets

framsida höjas varvid det blir lättare att hänga på

cyklar på cykelstället. För båda nämnda tillämpnin-

gar ser det intelligenta styrsystemet till att en jämn

viktfördelning över stöden sker varmed skadliga

krafter på chassit och karosseri undviks.
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Kan monteras när som helst
Vi är ett av de ledande företagen i världen vad hy-

drauliska nivelleringssystem. Genom vår egen de-

sign- och utvecklingsavdelning vidareutvecklas

och optimeras våra nivelleringssystemen kontinu-

erligt. Våra utvecklare följer utvecklingen av nya

chassi och karosserilösningar från diverse husbils-

fabrikanter. Därigenom kan vi snabbt erbjuda den

korrekta nivelleringssystemkonfigurationen för

nya modeller. Målet är att alltid hitta den mest op-

timala lösningen med mest valuta för pengarna.

Våra nivelleringssystem är utvecklade så att de när

som helst kan byggas in av våra återförsäljare i alla

vanligt förekommande husbilar. Designen av olika

husbilar skiljer sig mycket. Därför sammanställer

vi alla levererade system individuellt för varje

fordon. Exakt matchande monteringsfästen säker-

ställa att alla E&P nivelleringssystem kan monteras

utan svetsning. Dessutom är alla våra stöd 

tillgängliga i olika längder i enkelslagscylinder 

eller teleskopcylinder utförande. Härigenom

förlorar fordonet trots den stora slaglängden ingen

markfrigång. 
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LEVERANSINFORMATION

Transportbil och buss

- 4 hydrauliska stöd

- 12 V Hydraulpump inkl. Oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Vikt ca. 45 kg*

Tillval: Fjärrkontroll

Husbil från 5 till 7,5 ton

- 4 hydrauliska stöd

- 12 V Hydraulpump inkl. Oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Vikt ca. 65 kg

Tillval: Fjärrkontroll

Husbil från 10 ton och tyngre

- 4 hydrauliska stöd

- 12-24 V Hydraulpump inkl. Oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Vikt ca. 80 kg

Tillval: Fjärrkontroll

Husbil från 7,5 till 10 ton

- 4 hydrauliska stöd

- 12-24 V Hydraulpump inkl. Oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Vikt ca. 70 kg

Tillval: Fjärrkontroll

Husbil till 5 ton

- 4 hydrauliska stöd

- 12 V Hydraulpump inkl. Oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Vikt ca. 45 kg*

Tillval: Fjärrkontroll

* exkl. hydraulolja och hydrauliska ledningar
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HUSVAGNEN
ETT SYSTEM PLACERAR

P L A N T

De framgångsrika hydrauliska nivelleringssystem

lösningarna från E&P Hydraulics för husbil väcker

stort intresse hos husvagnsägare. Installationsmöj-

ligheterna och chassikonceptet för en husvagn är

emellertid helt annorlunda än en husbil. Därför har

våra utvecklare tagit fram ett unikt nivelleringssys-

temkoncept för husvagn.

Nivellera i två steg
Husvagn Komfort Nivelleringssystem
Lösningen för att helautomatiskt ställa husvagnen

plant sker i två steg med E&P nivelleringssystemet.

Med ett tryck på knappen på kontrollpanelen eller

fjärrkontrollen skjuts först de två på husvagnsaxeln

monterade hydrauliska stöden ut. Dessa lyfter hus-

vagnen över bredden till en horisontal position.

Med E&P nivelleringssystemet monteras inte bara

de två stöden under husvagnen utan ersätts även

de befintliga hörnstöden med fyra hydrauliska Big

Foot hörnstöd. I nästa steg sätts husvagnen med

hjälp av dessa hydrauliska hörnstöd plant i längd-

riktningen. På detta sätt nivelleras husvagnen helt

automatiskt inom 2 minuter.

De sex hydrauliska stöden

monteras via monterings-

fästen på husvagnens under-

sida och hjulaxel. Via dessa två

steg samt den parvisa rörelsen av hörnstöden 

undviks irriterande och skadliga vridningskrafter

på husvagnschassit och karosseriet. 
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• Plant inom 2 minuter

• Stabilt och säkert läge

• Direkt klart att använda

• För husvagnar med enkel eller dubbel axel med en 

totalvikt av max. 3,5 Ton 

• Hel- eller halvautomatisk nivellering

• “Ståplattor” undviks under vinterförvaring då 

däcken blir avlastade.

• Underhållsfritt 

• Helt hydrauliskt 

• Inget slitage 

• Inte skadligt för husvagnschassit 

• Inte skadligt för karosseriet

• Extremt lätt i vikt 

• Skyddat mot stöld

Mycket enkelt, extremt lätt
Husvagnsägare har alltid begränsning av vikt av

tillbehör i åtanke. För E&P nivelleringssystem för

husvagn har våra designers lyckats begränsa den

totala vikten av det kompletta hydrauliska nivelle-

ringssystemet till ca 20 kg jämfört med det vanliga

systemet med utfällbara hörnstöd.
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Enkelt att montera
Vi kan (efter)montera E&P nivelleringssystemet

på så gott som alla kända enkel- och dubbelax-

lade husvagnsmodeller. Nivelleringssystemet

består utav två hydrauliska stöd för hus-

vagnsaxeln, fyra hydrauliska Big Foot stöd,

hydraulpump inkl. oljetank, hydrauliska led-

ningar, elektroniskt styrsystem samt en kon-

trollpanel. Systemet är utrustat med korrekt

monteringsmaterial så att systemet kan mon-

teras utan svetsning. För hantering av 12V hydraul-

pumpen behövs ett batteri om det inte redan finns

tillgängligt. Beroende på chassi tar det ungefär en

dag för våra återförsäljare att installera nivelle-

ringssystemet. Härefter nivelleras din husvagn 

automatiskt inom två minuter med ett tryck på

knappen.

System med ytterligare fördelar
Med E&P nivelleringssystemet kan du inte bara

helautomatiskt snabbt ställa husvagnen plant,

systemet har också andra fördelar. Med hjälp

av den manuella hanteringen kan husvagnens

stöd sättas i ett något högre lägre under 

vinterförvaringen så att däcken svävar fritt.

Detta förekommer att däcken blir tillplattade.

Samtidigt kan husvagnen inte röra sig och är

den bättre skyddad mot stöld.

Skanna QR-koden för att
se nivelleringssystemet
för husvagn
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Plant med understöd
Husvagn Kompakt Nivelleringssystem
När man vill ställa husvagnen plant är det ofta

svårt att få den plant över husvagnens bredd. Vårt

nivelleringssystem gör detta perfekt genom att höja

husvagnsaxeln. I samtal med husvagnsmarknaden

uppfattade vi önskemålet om att, förutom våra 

automatiska system, ha ett halvautomatiskt system

varvid de befintliga hörnstöden på husvagnen kan

användas. Således uppstod E&P Kompakt 

Nivelleringssystem. För den som själv vill hjälpa

till med nivelleringen är detta nivelleringssystem

ett bra och prisvärt alternativ. 

Med det kompakta nivelleringssystemet monteras

två hydrauliska stöd på husvagnsaxeln. Dessa styr

du med hjälp av kontrollpanelen eller fjärrkontroll-

en (tillbehör). Härmed nivelleras husvagnen över

bredden. Därefter nivelleras husvagnen i längdrikt-

ningen genom att vrida noshjulet. Till sist stabili-

seras husvagnen genom att manuellt vrida ut

hörnstöden. Resultat? Husvagnen står snabbt och

enkelt plant.

L E V E RANS IN FORMAT I ON

HUSVAGN KOMFORT 
NIVELLERINGSSYSTEM

- 2 hydrauliska axelstöd

- 4 hydrauliska Big Foot hörnstöd

- 12 V hydraulpump inkl. oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Mer vikt ca. 20 kg

Tillval: Fjärrkontroll

HUSVAGN KOMPAKT 
NIVELLERINGSSYSTEM

- 2 hydrauliska axelstöd

- 12 V hydraulpump inkl. oljetank

- Elektroniskt styrsystem

- Kontrollpanel

- Mer vikt ca. 20 kg

Tillval: Fjärrkontroll



20

SERVICEPERFEKT
E&P HYDRAULICS SVERIGE

BETYDELSEN AV

De hydrauliska nivelleringssystemen från E&P är

så framgångsrika eftersom vi samarbetar mycket

nära med våra återförsäljare och därför är i ständig

dialog med dig med som användare. Därmed kan

vi låta vår utvecklingsavdelning direkt genomföra

förändringar och anpassningar.

Bra service är ytterst viktigt för E&P Hydraulics.

Från måndag till och med fredag står vårt team

klart att hjälpa dig på alla sätt. Besök vår webbsida

www.ep-hydraulics.se för produktinformation, vi-

deos, nedladdning av teknisk information, adres-

ser till våra återförsäljare samt en 24-timmars

Hotline för nödsituationer.

Dessutom informerar vi dig på denna webbsida

om aktuella händelser, deltagande i mässor och

nyheter om våra nivåsystem.

Personlig kontakt är viktig för oss
Eftersom nivelleringssystemen från E&P är mycket

specifikt sammanställda informerar vi alltid våra

kunder utbrett vid köp. Om det nu gäller ett hy-

drauliskt nivelleringssystem för din husbil eller din

husvagn, vi ställer tillsammans ihop den bästa lös-

ningen för dig och ditt fordon. Vi finns represente-

rade på alla relevanta utställningar i Europa.

Genom vår husbil och husvagn demo-chassi har

vi möjligheten att mycket tydligt visa dig hur enkelt

och mångsidiga våra system är.
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Står du på E&P
Om du har ett E&P nivelleringssystem under ditt

fordon kan du alltid kontakta en av våra återförsäl-

jare in din omgivning. Du har en kvalitetsprodukt

och därför anser vi att våra tjänster ska gå långt

utöver garantiperioden.

E&P nivelleringssystem ställer dagligen tusentals

fordon snabbt och automatiskt i plan och där är vi

stolta över. Om du på din nästa campingplats ser

ett fordon med ett E&P nivelleringssystem, prata

då med ägarna och lyssna på deras erfarenheter.

Vi tror att den bästa reklamen för våra system är

de positiva berättelserna från våra kunder.

Du finner E&P återförsäljare över-
allt i Sverige och övriga Europa.

Titta på www.ep-hydraulics.se för
en återförsäljare nära dig
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PROFFSEN
DIALOG MED

Har du någonsin velat veta vilka tekniska tillbehör

som finns till din husbil och hur de fungerar?

Information och råd direkt från 
fabrikanterna
E&P Hydraulics är bl.a. ett av fyra företag som

grundlagt “technik caravane”. Genom en turné

längs olika campingplatser demonstrerar vi våra

nivelleringssystems produkter. Målet är att kunna

visa dig nivelleringssystemet, informera dig och

besvara dina frågor.

På varje turné tar vi god tid att lyssna och prata

med dig. Under turnén är på uppdrag av vårt före-

tag alltid en ansvarig medarbetare tillgänglig med

all nödvändig produktkännedom. 

Titta, prova, fråga
Husbilar är vår passion och på detta sätt kan vi på

ett informellt sätt komma i kontakt med dig. Vi de-

monstrerar och förklarar. Du ger din mening över

våra nuvarande system, lösningar, prototyper och

nya utvecklingar innan dessa tas i produktion. På

detta sätt säkerställer vi att våra nivelleringssystem

motsvarar marknadens förväntningar.
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E&P är toppsport
Generellt sett kan vi konstatera att det

bästa beviset för att ens produkt är den bästa som

finns, är när produkten och dess konkurrens möts

på högsta nivå. Även om produkten inte alltid är

synlig för publik, som är fallet för E&P Hydraulics

produkter som sitter under fordonet.

Du kanske inte visste det ännu, men våra system

används redan flera år av olika 

racing teams. Bland annat används våra system

vid Paris-Dakar rallyt. Vad mer kan vi berätta än att

vi som E&P Hydraulics är stolta över fördelarna

med vår unika produkt.

Vi är övertygade om att även du på din nästa se-

mester kommer att stå på E&P …

Cancer rör oss alla
Därför har E&P Hydraulics beslutat att agera mot

denna sjukdom. Vi gör detta som en företagsvän

till KWF Kankerbestrijding (Nederländska Cancer-

fonden).



E&P Hydraulics Sverige AB
Skrälabäcksgatan 12 
51163 Skene Sverige 
Tel.: +46 (0)705640725
info@ep-hydraulics.se 
www.ep-hydraulics.se


