HUSVAGN KOMPAKT
NIVELLERING SYSTEM
Det bästa valet för varje husvagnsägare
E&P Hydraulics, återigen trendsättare för stressfri och bekväm nivellering
introducerar ett Kompakt NIVELLERING SYSTEM unikt i husvagnsbranschen.
Med möjligheten att kunna ställa husvagnen plant inom bara 2 minuter, ENDAST
genom 2 hydrauliska axelstöd, är vårt automatiska Kompakt NIVELLERING SYSTEM
det självklara valet för varje husvagnsentusiast som vill njuta optimalt av semestern,
tack vare denna fantastiska produkt!
Via två specialutvecklade axelstöd ställs husvagnen först plant över bredden varefter
denna ställs helt i plan genom att justera husvagnens noshjul.
Vårt automatiska Kompakt NIVELLERING SYSTEM är idealiskt för den prismedvetna
husvagnsentusiasten som inte väljer E&P Hydraulics kompletta 6-stöds nivelleringssystem.
Den senaste mjukvaruutvecklingen gör det möjligt för det hydrauliska nivelleringssystemet att på ett tillförlitligt, säkert och effektivt sätt skjuta ut och dra in axelstöden.
För att göra nivelleringen ännu lättare och roligare kan nivelleringssystemet förses
med en fjärrkontroll!
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Allmän information
Kompakt NIVELLERING SYSTEM – ett innovativt, effektivt och mycket användarvänligt nivelleringssystem

av

stort värde för såväl ung som gammal.

Valuta för pengarna
Perfekt lösning för husvagnsägare som till ett överkomligt pris vill ha mer stabilitet, säkerhet och ett garanterat plant
läge för husvagnen.

Ergonomi och användarvänlighet
Vårt Kompakt NIVELLERING SYSTEM använder två axelstöd som styrs via kontrollpanelen eller den trådlösa
fjärrkontrollen vilket ger dig full kontroll över nivelleringen. Först skjuts axelstöden ut tills dessa står på marken och
husvagnen står plant över bredden. Därefter justerar du noshjulet för att ställa husvagnen helt i plan. Till sist kan
hörnstöden manuellt vevas ut för att stabilisera husvagnen.

Flexibilitet
Enkel nivellering på mindre än 2 minuter. Med E&P Hydraulics nivelleringssystem är du mobil, flexibel och säker.
Glöm fumlande med domkraft, uppfyllnadsblock och vattenpass. Helt enkelt… Anlända, tryck på knappen, koppla av.

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

E&P Hydraulics (service center)
Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
Sverige

mob. (SV)
mob. (NL)

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

info@ep-hydraulics.se

www.ep-hydraulics.se

Teknisk information
- För husvagnar med en totalvikt av max 3,5 t
- Endast 20 kg. mer vikt på det totala systemet
- Plant och stabilt inom 2 minuter
- Enkelt i plan med ett tryck på knappen
- Helt- och halvautomatiskt läge
- Underhållsfritt
- Fullständigt hydrauliskt
- Direkt klar att använda
- 2 års garanti
Elektriskt
- 240 watt hydraulisk motor
- 12 Volt drivspänning (drivs av befintligt batteri)
- Hantering via kontrollpanel eller fjärrkontroll
- Mycket låg strömförbrukning
- Kan användas i kombination med rangersystem.
Säkerhet
- Extra stöldskydd
- Passar till alla husvagn chassi
- Stabilt och vibrationsfritt läge
Specifikationerna kan utan förvarning ändras.
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