›TEKNISK DATA
• Levereras för husbilar från 3,5 till 24 ton (4 olika system)
• Varje system består av 4 hydrauliska fotstöd, som fästes på chassit
• Levereras i 3 olika längder (32, 35, 38 cm)
• Stöd med bra ytbehandling mot korrosion
• Hydraulisk pump, driven med en kraftig motor på 12 volt 800 watt
• Hel automatisk panelenhet
• Semi automatisk betjäning för 2 stöd i taget
• Vid strömavbrott till exempel tomt batteri kan systemet betjänas för hand
• Inga dragning av elkablar och rörliga delar under husbilen, som slutar fungerar
efter år av korrosion
• Varje fotstöd betjänas med egen ventil
• Pumpen monteras direkt till tanken. Ingen separat oljetank
• Stöden fälls ned parvis för att undvika att snedvridning av chassit
• 2 års garanti
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›LEVELSYSTEM. SNABBT PLANT LÄGE.

›ALDRIG MER EN LUTANDE HUSBIL

›FÖRDELAR

TACK VARE DET AVANCERADE E&P HYDRAULISKA LEVELSYSTEMET

• Supersnabbt plant vattenpass läge på husbilen
• Snabbt på plats efter ankomst
• Hel automatisk
• Inget strul med domkraft , träbitar och klossar
• Skydd mot att fotstöden fryser fast i marken
• Skydd mot att köra iväg med stöd nedfällda, systemet
fungerar endast när handbromsen är åtdragen
• Lättvikt och mycket kompakt system
• Underhållsfritt
• Fotstöden kan dras in hydrauliskt, de inte fastnar i lerig
eller frusen botten
• Mycket kompakt pumpenhet. Tar ingen plats
• Pumpen kan även placeras under bilen i en polyesterlåda
• Mest prisvärd på marknaden

Vem känner inte igen det? Du står på campingplatsen eller på en fin plats längs
med vägen. Stor risk att det ni inte står plant och stabilt.
Detta innebär bland annat att:
• Husbilen rör sig när ni går fram och tillbaka i den
• Husbilen gungar när det blåser upp
• Dusch och annat avloppsvatten rinner inte bort ordentligt
• Dörrarna (toalett och dusch) slår
• Sämre sömn på grund av att det lutar
• Mycket jobb med att få husbilen i en stabil position varje gång
• Bli väckt på morgonen för att någon går igenom husbilen och det gungar

›LEVELSYSTEM. KOMFORT.

›STRULIGT
När det lutar och det kan lösas med hjälp av en kloss eller träbit är det förstås inte
så farligt. Då är det bara att ta fram domkraften och lägga i klossen eller en träbit.
Icke sa Nicke. Det behövs en bräda till och du måste ta fram domkraften igen. Hoppas att du har tillräckligt med träbitar och klossar!
Men ärligt talat, visst skulle du helst vilja slippa detta?
På nästa ställe upprepas det hela igen från början. Sedan kan man ju även fråga sig
hur stabilt och säkert det egentligen blir med klossar och träbitar.

›

GODA NYHETER

E&P har goda nyheter för dig nämligen E&P Levelsystem,
• Med ett tryck på knappen justeras husbilens läge helautomatiskt och den står rakt
enligt vattenpass
• Det tar endast 2 minuter

›HYDRAULISKA STÖDBEN
Vårt system är inte som andra stödsystem där varje stödben måste kontrolleras
med ett vattenpass för att få husbilen i rätt läge. Vårt system klarar detta automatiskt. När du har tryckt på knappen på panelen, fälls de fyra hydrauliska lättvikt
stöden ned, sedan justeras dem tills husbilen står rakt enligt vattenpass.

›MONTERING PÅ CHASSIT
Som standard levereras det 4 stöd som var och en klarar en belastning på 2 ton.
Det räcker för de flesta husbilarna i Europa. För tyngre husbilar finns det stöd som
klarar högre vikter. Monteringsplattorna med fotstöden skruvas på chassit.

›SÄKERHET
Systemet är säkert och fungerar endast när handbromsen är åtdragen. Innan
du ska åka behöver du endast trycka på knappen och inom en minut är samtliga
fotstöd automatiskt uppfällda. Ifall du skulle glömma att fälla upp fotstöden, går
larmet automatiskt när du släpper handbromsen.
Sedan fälls fotstöden omedelbart upp.

›LEVELSYSTEM. SNABBT.

