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EENVOUDIG
PLAATSEN

De meeste kampeerplaatsen zijn niet echt vlak.

Wie niet scheef wil staan met zijn camper of cara-

van, moet aan de slag met opvulblokken en een

krik om het voertuig redelijk recht te plaatsen. Af-

hankelijk van de scheefstand kan dit even duren

of is het op sommige plaatsen zelfs onmogelijk

om het voertuig met eenvoudige hulpmiddelen

recht te zetten. 

Op vakantie willen we eigenlijk helemaal geen tijd

besteden aan het voertuig in de juiste stand zet-

ten. E&P Hydraulics biedt de oplossing. Met ons

hydraulische levelysteem staat het voertuig snel

en gemakkelijk recht door het indrukken van één

knop.
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IDEE
DE KRACHT VAN EEN

De grondleggers van het bedrijf E&P Hydraulics

begonnen meer dan 15 jaar geleden na te denken

over een systeem dat zo eenvoudig mogelijk een

camper horizontaal kon zetten. Zij hadden toen

nog geen idee dat ze daarmee de basis zouden leg-

gen voor Europa’s meest toonaangevende bedrijf

op het gebied van hydraulische levelsystemen

voor de camper en caravan markt. 

De eigenaren (Eric en Pierre) van E&P Hydraulics

zijn zeer ervaren campergebruikers en weten hier-

door precies hoe een hydraulisch levelsysteem

moet functioneren: betrouwbaar, snel, volledig au-

tomatisch, en natuurlijk met één druk op de knop.

“in korte tijd horizontaal”

Met zorg ontworpen door kennis en ervaring
Onze hydraulische levelsystemen voor de camper

of caravan kunt u in veel gevallen al direct vanaf

de fabriek bestellen. Maar het systeem kan natuur-

lijk ook later op elk gewenst moment bij een E&P

Hydraulics dealer besteld en gemonteerd worden.

Ieder levelsysteem is door onze eigen Research &

Design afdeling ontworpen en is daarmee direct

monteerbaar op nagenoeg alle gangbare voertuig-

chassis uitvoeringen. Voor elk type chassis wordt

via CAD design de juiste montagesteun ontwor-

pen waardoor de hefsteunen zonder laswerkzaam-

  

Door onze jarenlange ervaring weten wij precies

hoe wij het levelsysteem op de meest optimale

wijze moeten monteren.
De oprichters van 

E&P Hydraulics

heden direct aan het chassis kunnen worden

gemonteerd.
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Omdat onze hydraulische hefsteunen vele jaren

achtereen probleemloos het gewicht van uw cara-

van of camper moeten tillen, dient ieder onderdeel

zeer precies te functioneren.

Ieder afzonderlijk onderdeel van het levelsysteem

onderzoeken we op gewicht, materiaalgebruik en

prestaties. Dit weerspiegelt de ervaring van onze

ontwerpafdeling, die op deze wijze de mechani-

sche vormgeving en de dimensionering van de af-

zonderlijke levelsysteem- componenten precies op

elkaar afstemt.

Optimaal en onderhoudsvrij
Elk component binnen het levelsysteem weerspie-

gelt de hoge ervaring van het ontwerp van onze

hydraulische hefsteunen. Omdat het bij recreatie-

voertuigen meestal op elke kilo meer of minder 

gewicht aankomt, ontwerpen wij al onze compo-

nenten met betrekking tot gewicht zo optimaal 

mogelijk. Zo is bijvoorbeeld de olietank ruimtebe-

sparend en direct aan de hydraulische pomp 

gemonteerd.

Om optimaal tegen omgevingsinvloeden zoals

corrosie, steenslag, vocht en vuil bestand te zijn,

worden de hefsteunen met een goede anti-corro-

sielaag gecoat. Evenzo is de voetplaat van de  

hefsteunen standaard gemaakt van stevig roestvrij

staal waardoor zelfs na jaren van intensief gebruik

geen tekenen van roest ontstaan.

Standaard zijn alle kabels en elektrische aansluitin-

gen vuil- en vocht beschermd uitgevoerd. Alle E&P

Hydraulics levelsystemen zijn onderhoudsvrij en

bieden één van de beste prijs-prestatie verhouding

op de markt.en
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Kwaliteit
Wie zijn camper of caravan voorziet van een E&P

Hydraulics levelsysteem verwacht  met recht een

zeer hoge betrouwbaarheid. Functionaliteit en

kwaliteit is onze missie. Daarom wordt onze logis-

tiek middels een  constante kwaliteitszorg gewaar-

borgd. Hierdoor zijn wij in staat om producten met

onvolkomenheden buiten het productieproces te

houden.

Nagenoeg alle onderdelen produceren we in onze

Nederlandse productievestiging van E&P Hydrau-

lics. Vervolgens testen en assembleren we de 

onderdelen. Elk onderdeel van het levelsysteem

gaat door de deskundige handen van onze mede-

werkers. Naast de kwaliteitscontrole op inkomende

goederen, de modern machines en de verworven

ervaring van onze medewerkers staan wij garant

voor continue kwaliteit in al onze producten.

De succesvolle combinatie van goede materialen,

deskundigheid, zelfstandige productie en ervaring

in de markt dragen bij aan het grote succes van de

E&P Hydraulics levelsystemen.

Altijd op voorraad
Onze levelsystemen zijn leverbaar in verschillende

uitvoeringen en komen altijd exact overeen met de

aan het voertuigchassis gestelde installatie nor-

men. Hoewel dit voor ons een grotere opslagcapa-

citeit betekent, garanderen wij dat er voor onze

klanten altijd de juiste afgestemde systemen op

voorraad zijn. Wij kunnen deze in de kortst moge-

lijke tijd voor een professionele installatie aan onze

dealers leveren.

Bovendien zijn alle gefrabiceerde en uitgeleverde

levelsystemen bij ons geregistreerd. Zo beschikken

wij ook over de hieraan gerelateerde voorraad re-

serveonderdelen die we indien nodig per direct

kunnen versturen.
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Ook de montage moet goed zijn
Natuurlijk kan een levelsysteem alleen nauwkeurig

functioneren als het op de juiste wijze is geïnstal-

leerd. Daarom hechten we veel belang aan de

opleiding van onze dealers en we stellen hieraan

zeer hoge normen. Hierdoor is de klanttevreden-

heid betreffende onze producten gegarandeerd.

Onze klantenservice-medewerkers bevinden zich

in geheel Europa en assisteren u bij eventuele

technische problemen of speciale installaties. Door

middel van een continue stroom aan informatie

richting ons serviceteam zorgen wij ervoor dat de

monteurs ter plaatse over de laatste technische

stand van zaken beschikken en al uw vragen naar

tevredenheid kunnen beantwoorden. En dit 365

dagen per jaar.

QR code scannen en
bekijk de E&P Hydraulics
video. Of ga naar
www.ep-hydraulics.nl 
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DRUK OP DE KNOP
STABIEL EN WATERPAS

HYDRAULISCH  LEVELSYSTEEM

MET ÉÉN  

Het principe van het hydraulische E&P Levelsys-

teem is heel gemakkelijk. Door middel van één

druk op de knop schuiven de zuigerstangen uit de

hefsteunen. Deze plaatsen het voertuig binnen een

paar minuten stabiel en exact waterpas. Maar rea-

liseer dat achter dit simpele principe zeer veel 

ervaring en een complexe technologie schuil gaat.

Het principe
Het hydraulische levelsysteem bestaat uit: vier

hefsteunen, een hydraulische pomp incl. oliereser-

voir, hydraulische leidingen, een besuringssys-

teem (de software) en een bedieningspaneel.

Door middel van het bedieningspaneel of een 

optionele afstandsbediening schakelt men het 

levelsysteem aan. De hydraulische pomp pompt

de olie door de hydraulische leidingen naar de vier

hefsteunen zodat deze paarsgewijs uitgeschoven

worden. Als de roestvrijstalen voetplaten onder de

hefsteunen contact met de bodem hebben 

gemaakt  bouwt de  hydraulische druk zich op. Met

behulp van de ingebouwde elektronische waterpas

in het besturingssysteem begint het levelsysteem

de hefsteunen verder uit te schuiven totdat het 

voertuig precies waterpas staat.

Doordat het uitschuiven van de hefsteunen altijd

paarsgewijs in de lengte- of dwarsrichting van het

voertuig plaatsvindt kunnen er geen schadelijke

torsiekrachten op de constructie worden uitgeoe-

fend. Het hydraulische levelsysteem voor de cam-

per kan afhankelijk van de uitvoering tot een

gewicht van 10.000 kg per hefsteun tillen. Dit is dus

ruim voldoende om een 22-tons voertuig waterpas

te positioneren.
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Elk E&P levelsysteem wordt precies afgestemd op

het gewicht van het voertuig waarop het levelsys-

teem wordt gemonteerd. De elektronica (software)

regelt de slag van de zuigerstangen in iedere 

afzonderlijke hefsteun. Hierdoor functioneert ons

systeem zonder kwetsbare elektrische sensoren

(zoals vaak aanwezig bij andere aanbieders) op de

hefsteunen. Alle levelsysteem hefsteunen worden

zonder lassen, maar door middel van speciaal voor

het voertuigtype ontworpen montagesteunen aan

de dragende delen van het chassis gemonteerd.

Dit betekent dat wij continu moeten investeren,

omdat er voor elk nieuw voertuigmodel wat op de

markt verschijnt een nieuwe montagebracket-

oplossing moet worden ontwikkeld. Wij doen dit

om de klant alijd een optimale bevestiging van de

hefsteunen te kunnen garanderen.  

Eenvoudige bediening
De bediening van het

E&P levelsysteem is 

gemakkelijk en intuïtief.

Dit komt onder andere

door de duidelijk afge-

drukte symbolen op het

bedieningspaneel. Het bedieningspaneel is 

gemonteerd op een gemakkelijk bereikbare plaats

en behoeft geen extra uitleg betreffende de 

symbolen. Met één druk op de knop zorgt het 

levelsysteem ervoor dat het voertuig volautoma-

tisch in een waterpas positie wordt

geplaatst. Als alternatief kunt u de

hefsteunen ook handmatig 

bedienen. Bijvoorbeeld om het

voertuig schuin te zetten voor

het leegmaken van de vuilwater-

tank. Optioneel beschikt het levelsysteem over een

afstandsbediening waarmee het levelsysteem 

rondom het voertuig kan worden bediend.

Ingebouwde beveiliging
Veiligheid heeft bij E&P Hydraulics de hoogste

prioriteit. Alle levelsystemen zijn zo geconstrueerd

dat er hoge veiligheidsmarges zijn ten aanzien van

de maximale hefcapaciteit van de hydraulische

hefsteunen. Tijdens het intrekken van de hefsteu-

nen bouwt het systeem kortstondig een zoge-

naamde afschakeldruk op die alleen bereikt kan

worden wanneer alle steunen compleet zijn inge-

trokken. Voor uw veiligheid kunnen de hefsteunen

bij de camper en/of het caravan-levelsysteem 

alleen functioneren wanneer aan bepaalde criteria

wordt voldaan. 

In het geval dat er bijvoorbeeld geen spanning

aanwezig is wanneer de hefsteunen in uitgescho-

ven positie staan dan wordt het intrekken van de

hefsteunen mogelijk gemaakt door een noodbe-

dieningssysteem.
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em • Het voertuig wordt horizontaal en stabiel geplaatst in 

minder dan 2 minuten

• Het E&P levelsysteem is direct gebruiksklaar

• Eenvoudig te bedienen middels bedieningspaneel of 

optionele afstandsbediening

• Volautomatisch bediening, maar ook semi-

automatische en handmatig te bedienen

• Compact in afmeting en licht in gewicht

• Onderhoudsvrij

• Beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt.

• Vuil en vochtbeschermd bedradingssysteem

• Oliereservoir ruimtebesparend direct aan 

hydraulische pomp gemonteerd.

• Hefsteunen zijn gecoat en duurzaam beschermd tegen 

corrosie, steenslag, vocht en vuil

• Roestvrij stalen voetplaat standaard



PERFECT 
CAMPER

WATERPAS  PLAATSEN

De aankomstroutine is voor de meeste camperbe-

zitters hetzelfde. Oprijblokken en wiggen uit het

opbergvak halen om deze onder de wielen te plaat-

sen en dan net zo lang voorzichtig heen en weer

rijden totdat de camper recht staat. En om het be-

wegen daarna tegen te gaan worden er in veel ge-

vallen zelfs ook nog handmatig hoeksteunen

uitgedraaid. En wanneer u op de volgende bestem-

ming aankomt begint alles weer van voor af aan. 

Comfortabel plaatsen
Veel gemakkelijker werkt het waterpas stellen van

het voertuig met ons speciaal ontwikkeld hydrau-

lisch levelsysteem voor de camper. Het waterpas

uitlijnen lijkt op het eerste gezicht eenvoudig maar

dat is het absoluut niet. We hebben hier te maken

met de wetten van de fysica. Wanneer de krachten

vanuit de hefsteunen ongecontroleerd in het voer-

tuigchassis zouden stromen kan dat leiden tot

ernstige en soms zelf onherstelbare schade aan

het chassis en de opbouw van de camper.

De intelligente besturingselektronica van E&P 

Hydraulics waarborgt dat het gewicht van het 

voertuig altijd gelijkmatig verdeeld wordt over de

vier hefsteunen.

Scan deze QR-code en
bekijk de werking van

het E&P Hydraulics 
camper levelsysteem. 
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Uitlijnen over de lengteas Uitlijnen over de breedteas

Het „standaard„ E&P levelsysteem bestaat uit vier

steunen die per steun het gewicht van twee ton

kunnen heffen. Voor de meest gangbare camper-

voertuigen in de markt is deze capaciteit meer dan

voldoende. Maar ook voor 22 ton zwaargewichten

zoals bijvoorbeeld paarden transportvrachtwagens

bieden wij levelsystemen die het voertuig in de

kortst mogelijke tijd waterpas en stabiel zet.

Levelsysteem ontmoet luchtvering
Wereldwijd uniek is de koppelingsmogelijkheid

tussen het E&P Levelsysteem en het E&P lucht-

aflaatsysteem voor luchtvering.

Het E&P systeem maakt het mogelijk om lucht-

veringsystemen van vrijwel elke fabrikant aan te 

sturen. Het systeem is zo ontworpen dat het zowel 

bij twee kanaals- als bij vier kanaals luchtvering-

systemen gebruikt kan worden. De luchtbalgen 

worden volledig automatisch verlaagd tot het laagste 

niveau en vandaar uit wordt het voertuig met het 

hydraulische levelsysteem waterpas gezet.
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n • Toepasbaar voor campervoertuigen van 3,5 tot 22 ton 

totaalgewicht

• Het systeem bestaat uit 4 hefsteunen die middels 

montagebrackets aan het chassis gemonteerd worden

• Hefsteunen zijn in verschillende (hef)lengten leverbaar

• Tegen wegrijden beveiligd – het systeem functioneert 

alleen wanneer het contact van het voertuig 

uitgeschakeld is

• Hydraulische pomp aangedreven door een sterke 

motor (12 V / 24V - 800 W)

• Volautomatisch nivelleren met één druk op de knop

• Halfautomatiche bediening van twee hefsteunen 

tegelijkertijd mogellijk

• Noodbediening bij stroomuitval

• Paarsgewijs uitschuiven van de hefsteunen vermijden 

het ontstaan van torsiekrachten aan chassis en 

opbouw  

• Roestvrij stalen voetplaat als standaard

• Eenvoudig te bedienen middels bedieningspaneel of 

afstandsbediening

• Kan worden geïntegreerd met bestaande luchtvering

• Aanbevolen door toonaangevende camper fabrikanten

De E&P Levelsystemen behoren tot de krachtigste

en lichtste systemen op de markt en worden met

succes gebruikt als een optioneel product bij 

diverse fabrikanten in het premium segment.

Ingebouwde beveiliging
Alle E&P camper levelsystemen hebben een hoog

veiligheidsniveau met betrekking tot de maximale

hefcapaciteit van de hefsteunen. De elektronica

van het systeem is zodanig beveiligd dat de hef-

steunen over het algemeen alleen werken wanneer

het contact van het voertuig is uitgeschakeld. In-

dien het contact of de motor wordt aangeschakeld

zolang de steunen nog in uitgeschoven positie zijn,

geeft het systeem een een alarmsignaal waarbij te-

gelijkertijd automatisch alle hefsteunen gelijktijdig

worden ingetrokken. In het ergste geval, bijvoor-

beeld wanneer de spanning is weggevallen en de

hefsteunen in een uitgeschoven positie staan, be-

schikt het systeem over een noodbediening welke

het mogelijk maakt de hefsteunen in te trekken

zodat u alsnog naar uw volgende bestemming

kunt.

Bediening met toegevoegde waarde
Het woord comfort wordt bij E&P Hydraulics groot

geschreven. Daarom hebben onze ontwerpers

naast het snel waterpas kunnen zetten nog enkele

handige extra functies aan het systeem toegevo-

egd. Zo kan het voertuig door één druk op de knop

aan één kant zodanig scheef gezet worden zodat

het legen van de vuilwatertank nog eenvoudiger

wordt. Of men kan het voertuig aan de voorzijde

verhogen waarmee men met meer gemak het fiet-

senrek kan laden. Bij alle genoemde toepassingen

zorgt de  intelligente besturing voor een gelijkma-

tige lastenverdeling over de hefsteunen waarmee

schadelijke krachten aan het chassis en opbouw

vermeden worden.
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Op ieder moment te monteren
Wereldwijd zijn wij één van de toonaangevende

bedrijven op het gebied van hydraulische levelsys-

temen. Door onze eigen ontwerp- en ontwikke-

lingsafdeling worden de E&P levelsystemen

voortdurend doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

Nieuwe chassis en de carrosserie-oplossingen van

de diverse camperfabrikanten worden door onze

ontwikkelaars op de voet gevolgd waardoor wij in

staat zijn om binnen de kortst mogelijke tijd de

juiste levelsysteemconfiguratie voor het desbetref-

fende voertuigtype aan te kunnen bieden. 

Het doel is altijd om de optimale oplossing te 

vinden op basis van een eerlijke prijs-kwaliteit

verhouding.

Onze levelsystemen zijn zo ontworpen dat ze op

alle gangbare campervoertuigen en op elk mo-

ment bij één van onze dealers kunnen worden in-

gebouwd. De vormgeving van de diverse campers

loopt zeer sterk uiteen. Daarom worden alle door

ons geleverde levelsysteem-configuraties indivi-

dueel voor elk voertuig samengesteld. Exact

bijpassende montagebrackets garanderen dat alle

E&P levelsystemen zonder lassen aan het chassis

gemonteerd kunnen worden. Daarnaast zijn onze

hefsteunen beschikbaar in verschillende lengtes en

in een enkele slag cylinder uitvoering of in een 

telescoop uitvoering. Hierdoor verliest het voertuig

ondanks de grote slaglengte geen bodemvrijheid.
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L E V E R I N G S I N F O R M AT I E

Bestelwagen en bus

- 4 hydraulische hefsteunen

- 12 V Hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel

- Gewicht ca. 55 kg

Optioneel: Afstandsbediening

Camper van 5,0 tot 7,49 ton

- 4 hydraulische hefsteunen

- 12 V Hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel

- Gewicht ca. 65 kg

Optioneel: Afstandsbediening

Camper van 10 ton en meer

- 4 hydraulische hefsteunen

- 12-24 V Hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel

- Gewicht ca. 80 kg

Optioneel: Afstandsbediening

Camper van 7,5 tot 10 ton

- 4 hydraulische hefsteunen

- 12-24 V Hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel

- Gewicht ca. 70 kg

Optioneel: Afstandsbediening

Camper tot 5,0 ton

- 4 hydraulische hefsteunen

- 12 V Hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel

- Gewicht ca. 55 kg

Optioneel: Afstandsbediening
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CARAVAN
ÉÉN SYSTEEM ZET DE 

WATERPAS

De succesvolle hydraulische levelsysteem oplos-

singen van E&P Hydraulics voor de camper trekken

ook zeer grote belangstelling bij de eigenaren van

caravans. Echter de installatie mogelijkheden en

het chassisconcept van de caravan zijn totaal 

anders dan die van de camper. Daarom hebben de

ontwikkelaars van E&P een uniek levelsysteem-

concept voor de caravan bedacht.

Waterpas in twee stappen
Caravan Comfort Levelsysteem
De oplossing om een caravan volautomatisch wa-

terpas te plaatsen wordt bij het E&P levelsysteem

in twee stappen uitgevoerd. Met één druk op de

knop op het bedieningspaneel of op de afstands-

bediening schuiven eerst twee aan de caravan-as

gemonteerde hydraulische assteunen uit. Deze 

tillen de caravan over de breedterichting in een 

horizontale positie. Bij het E&P levelsysteem wor-

den niet alleen twee hefsteunen onder de caravan-

as gemonteerd maar ook worden de standaard

hoeksteunen door vier hydraulische Big Foot 

hoeksteunen vervangen. In

de volgende stap wordt de

caravan door middel van deze

hydraulische hoeksteunen in de lengterichting wa-

terpas gezet.

Zo staat de caravan binnen 2 minuten volledig au-

tomatisch waterpas. De zes hydraulische steunen

zijn middels montagesteunen aan de caravanbo-

dem en de caravan-as gemonteerd.

De twee stappen uitvoering en de paarsgewijze be-

weging van hoeksteunen vermijden hinderlijke en

schadelijke torsiekrachten aan het caravanonder-

stel en de opbouw.
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s • Waterpas in 2 minuten

• Stabiele en veilige stand

• Direct klaar voor gebruik

• Voor enkele- en dubbel-assige caravans tot 3,5 Ton 

totaalgewicht

• Volledig automatisch of handmatig nivelleren

• Voorkomen van standschade aan de banden door het 

optillen van de wielen van de grond in de winter opslag

• Onderhoudsvrij

• Compleet hydraulisch

• Geen slijtage

• Vriendelijk voor het caravanonderstel

• Vriendelijk voor de caravanopbouw

• Extreem licht in gewicht

• Tegen diefstal beveiligd

Zeer eenvoudig, extreem licht 
Het beperken van het accessoiresgewicht zit bij 

caravanbezitters altijd  in het achterhoofd. Bij het

E&P caravan levelsysteem hebben de ontwerpers

het extra gewicht van het complete hydraulische

levelsysteem ten opzichte van het standaardsys-

teem met uitdraaisteunen kunnen beperkten tot ca.

20 kg. Dit door het gericht gebruik van lichtgewicht

materialen.
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Eenvoudig te monteren
Het E&P caravan levelsysteem kunnen wij (ach-

teraf) monteren op nagenoeg alle bekende

één-assige en twee-assige caravan-modellen.

Het levelsysteem bestaat uit twee hydrauli-

sche hefsteunen voor de caravan-as, vier 

hydraulische Big Foot steunen, hydraulische

pomp incl. oliereservoir, hydraulische leidin-

gen, elektronisch besturingssysteem en een

bedieningspaneel. Het systeem is uitgerust

met de juiste montagematerialen waardoor het

systeem zonder laswerkzaamheden gemonteerd

kan worden. Voor de bediening van de 12V hydrau-

lische pomp wordt, indien niet aanwezig, een accu

vereist. Afhankelijk van het chassis doen onze

dealers er ongeveer één werkdag over om het 

caravan-levelsysteem te installeren. Hierna staat

uw caravan middels één druk op de knop binnen

twee minuten automatisch stabiel en waterpas.

Systeem met extra voordelen
Met behulp van het E&P levelsysteem kun u de

caravan niet alleen snel volautomatisch water-

pas zetten, het systeem heeft nog meer voor-

delen. Met behulp van de handmatige

bediening van de hefsteunen kan de caravan

in de winterstalling iets verhoogd in stand

worden opgeslagen zodat de wielen vrij zwe-

ven. Dit voorkomt standschade aan de banden. 

Tegelijkertijd kan de caravan ook niet bewegen en

is deze op onbewaakte standplaatsen beter 

beschermd tegen diefstal.

Scan de QR-code om het
caravan  levelsysteem te
bekijken 
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Waterpas met ondersteuning
Caravan Compact Levelsysteem
Bij het goed uitlijnen van de caravan is het in de

regel de moeilijkheid om deze in een waterpas 

positie over de breedterichting te verkrijgen. Ons

levelsysteem doet dit perfect door het verhogen

van de caravan-as. In dialoog met de caravan-

markt beluisterden wij de wens om naast ons au-

tomatische systeem ook een gedeeltelijk

handmatig systeem te hebben waarbij de originele

uitdraaisteunen op de caravan behouden blijven.

Zo is het E&P Compact levelsysteem voor de cara-

van ontstaan. Wie wel zelf een handje wil helpen

bij het vlakstellen heeft met dit levelsysteem een

goed en betaalbaar alternatief.

Bij het compact levelsysteem worden twee hy-

draulische steunen aan de caravan-as gemonteerd.

Deze bedien je met behulp van het bedieningspa-

neel of optionele afstandsbediening. Hierdoor

wordt de caravan over de breedterichting water-

pas gezet. Daarna zetten we de caravan middels

het verdraaien van het neuswiel over de lengte-

richting waterpas. Vervolgens stabiliseert men de

caravan door het handmatig uitdraaien van de 

hoeksteunen. Het gevolg? de caravan staat snel en

eenvoudig waterpas.

L E V E R I N G S I N F O R M AT I E

CARAVAN COMFORT LEVELSYSTEEM

- 2 hydraulische assteunen 

- 4 hydraulische Big Foot hoeksteunen

- 12 V hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel 

- Meergewicht ca. 20 kg

- Optioneel: Afstandsbediening

CARAVAN COMPACT LEVELSYSTEEM

- 2 hydraulische assteunen 

- 12 V hydraulische pomp incl. oliereservoir

- Elektronisch besturingssysteem

- Bedieningspaneel 

- Meergewicht ca. 20 kg

Optioneel: Afstandsbediening



20

SERVICEPERFECTE
E & P HYDRAULICS NEDERLAND

DE BETEKENIS VAN 

De hydraulische levelsystemen van E&P zijn zo

succesvol omdat wij zeer nauw samenwerken met

onze dealers en daarmee ook voortdurend in dia-

loog zijn met u als gebruiker. Daarmee kunnen wij

veranderingen en aanpassingen direct door onze

ontwikkelafdeling laten doorvoeren. 

Service staat hoog in het vaandel bij E&P Hydrau-

lics. Van maandag tot en met vrijdag staat ons

team voor u klaar om u waar nodig te helpen en te

adviseren. Bezoek onze website www.ep-hydrau-

lics.nl voor productinformatie, applicatie video's,

een downloadsectie voor technische informatie, de

adressen van onze dealers en een  24-uurs Emer-

gency Hotline.

Verder informeren wij u op deze website over

actuele gebeurtenissen, deelname aan beurzen en

nieuws over onze levelsystemen.

Persoonlijk contact is belangrijk voor ons
Omdat de E&P levelsystemen zeer specifiek voor

de camper en caravan zijn samengesteld informe-

ren wij de klant bij de aanschaf altijd zeer uitvoerig.

Of het nu gaat om een hydraulisch levelsysteem

voor uw camper of voor uw caravan, wij bedenken

samen met u de optimale oplossing die bij u en uw

voertuig past.

Wij zijn vertegenwoordigd op alle relevante beur-

zen in Europa. Middels ons camper en caravan

demo-chassis zijn wij in staat om u zeer aanschou-

welijk te maken hoe gemakkelijk en veelzijdig onze

systemen zijn.
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Staat u op E&P
Als u een E&P levelsysteem onder uw voertuig

heeft dan kunt u altijd contact opnemen met één

van onze dealers direct bij u in de omgeving. U be-

schikt over een kwaliteitsproduct en dus zijn wij

van mening dat onze diensten ook tot ver buiten

de garantieperiode moeten gaan.

E&P Level systemen plaatsen dagelijks duizenden

voertuigen automatisch en snel in een waterpas

positie en daar zijn wij best een beetje trots op. Als

u op uw volgende kampeerplek een voertuig met

een E&P levelsysteem ziet, spreek de eigenaren

dan gerust eens aan en luister naar hun ervarin-

gen. Wij zijn van mening dat de beste reclame voor

onze systemen de tevreden verhalen van onze

klanten zijn.

E&P dealerbedrijven
vindt u overal in 

Nederland en Europa.
Bekijk waar uw

dichtstbijzijnde dealer
zich bevindt op

www.ep-hydraulics.nl
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PROFESSIONALS
DIALOOG VAN  

Heeft u ooit willen weten welke technische acces-

soires er voor uw camper zijn en hoe deze werken?

Informatie en advies rechtstreeks van de 
fabrikanten
E&P Hydraulics is   één van de vier

stichtende bedrijven van “technik caravane”. 

Door middel van een camper tourrit langs verschil-

lende kampeerplaatsen demonstreren wij onze le-

velsysteem producten. Het doel hiervan is om het

levelsysteem “live” onder uw aandacht te bren-

gen, om u te informeren en om uw vragen te be-

antwoorden.

Op elke tour nemen wij de tijd om geheel

vrijblijvend naar u te luisteren en met u te praten.

Gedurende deze tour is er namens ons bedrijf  ook

altijd  een verantwoordelijke medewerker met de

noodzakelijke productkennis aanwezig.

Kijken, uitproberen, vragen stellen
Campers zijn onze passie  en op deze wijze kunnen

wij ongedwongen met u in contact komen. Wij de-

monstreren en leggen uit. U geeft ons uw mening

over onze bestaande systeem, oplossingen, proto-

types en nieuwe ontwikkelingen alvorens wij deze

daadwerkelijk in productie nemen. Op deze wijze

zijn wij er zeker van dat onze levelsysteem pro-

ducten gedragen worden door de markt.  
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E&P is topsport
In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat wan-

neer een product en de wedstrijdsport elkaar  op het

hoogste niveau ontmoeten dit het ultieme bewijs

is dat je product het beste is wat er op de markt te

verkrijgen is. Ook al is het niet altijd zichtbaar voor

de toeschouwers als een product zoals dat van

E&P Hydraulics verstopt zit onder het voertuig.

U wist het misschien nog niet, maar onze

systemen worden ook al jaren door diverse

raceteams gebruikt? Zo zijn onze systemen

onder andere aanwezig in de Parijs-Dakar rally!

Wat moeten wij als E&P Hydraulics nu nog verder

vertellen dan dat wij trots zijn over de unieke pre-

staties van ons unieke product.

Wij hebben er een rotsvast vertrouwen in dat u bij

uw volgende vakantiebestemming op E&P staat.

Kanker raakt ons allemaal
Daarom heeft E&P Hydraulics besloten tegen deze

ziekte in actie te komen. Dit doen wij als Za-

kenvriend van KWF Kankerbestrijding. Eén op de

drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven de

diagnose kanker.

Per jaar zijn dat ruim honderdduizend mensen. Die

diagnose betekent niet per se een doodvonnis,

maar toch sterven er elk jaar 43.000 mensen aan

de gevolgen van de ziekte. Daarmee is kanker

doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.
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