
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVEREN ● DRUK OP KNOP ● ONTSPAN 

 

E&P Hydraulics (Technical center) 

Tarwestraat 51 

2153 GE Nieuw Vennep 

Nederland 
 

E&P Hydraulics (Commercial Center) 

Schuttersstraat 26e 

6191 RZ Beek 

Nederland 
 

Tel.: +31 46 4230575 

Fax: +31 46 4261727 
 

info@ep-hydraulics.nl 

www.ep-hydraulics.nl  

 
ARRIVEREN ● DRUK OP KNOP ● ONTSPAN 

 

Moeiteloos nivelleren 
 

Automatisch waterpas binnen 2 minuten 

 

Veilig 

 

Betrouwbaar 

 

Wereldwijde service 

SNEL WATERPAS 

 

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde 

E&P Hydraulics dealer voor een volledige 

uitleg over de wijze waarop wij uw  

vakantie belevenis nog comfortabeler 

kunnen maken 

 

E&P HYDRAULICS 

 

http://www.ep-hydraulics.nl/


 

 

HET E&P LEVELSYSTEEM VOOR  

CARAVAN BEZITTERS 

EENVOUDIG NOODZAKELIJK 

 

Hét levelsysteem van E&P Hydraulics is een 

baanbrekend, effectief en zeer gebruiksvriendelijk 

systeem. Met  het levelsysteem van E&P Hydraulics 

begint uw vakantie direct! 

 

Met 10 jaar ervaring en 250 dealers wereldwijd bent u 

bij E&P Hydraulics aan het juiste adres.   

● Horizontaal in 2 minuten 

● Moeiteloos waterpas met één druk op de knop 

● Zowel automatisch als handbediening 

● Stabiel en trillingsvrije stand 

● Extra bescherming tegen diefstal 

● Onderhouds-vrij 

● Compleet hydraulisch 

● Toepasbaar op ieder caravan chassis 

● Compatibel met movers 

● Eenvoudige bediening 

● Direct klaar voor gebruik 

● Verbeterde afvalwater afvoer 

 

HOE WERKT HET ? 

 

Met het E&P Hydraulics LEVELSYSTEM, monteren wij 2 as-steunen aan de caravan-as. 

Hiermee wordt de caravan waterpas gezet over de breedte. Deze steunen dragen het 

volledige gewicht van de caravan. Daarnaast worden de standaard hoeksteunen waarover 

de caravan beschikt vervangen door 4 hydraulische AL-KO “Big Foot” steunen. 

 Deze steunen zorgen ervoor dat de caravan over de lengte waterpas gezet wordt.  

  
 

De hydraulische steunen kunnen automatisch of handmatig worden bediend. Deze manier 

van waterpas stellen zorgt ervoor dat er geen torsie in het caravan chassis ontstaat. 

 
 

Meer slaapcomfort, dankzij een perfecte stabiele waterpas positie ● 

Volautomatische niveauregelingssysteem ● 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 ● Voor caravans / speciale trailers met een totaal gewicht van max. 3.5t 

● Slechts 20 kg meer gewicht op het totale systeem 

    (na demontage van de oude hoeksteunen) 

● Grote kantelbare voetplaten aan de as-steunen 

● Grote kunststof voetplaten van de hoek-steunen (AL-KO Big Foot) 

● 240 Watt hydraulische motor 

● 12 Volt bedrijfsspanning (gevoed door de bestaande accu) 

● Zeer laag stroomverbruik 

● 2 jaar garantie 

 

Met behulp van de draadloze afstandsbediening 

kunt u vrij manouvreren rondom de caravan. 

Hierdoor heeft u het overzicht en bent u nog 

waakzamer op eventuele obstakels en 
veiligheidsrisico's.  

Het compact caravan levelsysteem is een vereenvoudigde vorm 

van het caravan levelsysteem. Het compact systeem maakt 

gebruik van slechts 2 assteunen en is bedoeld voor 

caravangebruikers die meer stabiliteit willen over de breedte van 

de caravan. De steunen worden hydraulisch uitgezet via het 

bedieningspaneel of de afstandsbediening. Het systeem is 

verkrijgbaar tegen een zeer aantrekkelijke prijs.  

Neem contact met ons op voor meer informatie 

NIEUW: COMPACT CARAVAN LEVELSYSTEEM 


