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Het HPC level systeem is speciaal ontwikkeld om bestaande knelpunten van level systemen op te lossen. 
Het systeem bevat vier aluminium dubbelwerkende cilinders, een lichtgewicht pomp met componenten 
uit de auto-industrie, een PLC (computer) en een digitale waterpas sensor. De cilinders worden aangestuurd 
met zeer dunne hydraulische slangen welke eenvoudig weg te werken zijn onder het voertuig. 
Dit alles zorgt voor een behoorlijke gewichtsbesparing.

Met vier verschillende typen aluminium cilinders hebben we voor elk voertuig een geschikte oplossing. 
Naast drie rechte cilinders hebben we ook een telescoopcilinder, welke uitermate geschikt is voor voertuigen 
met weinig ruimte.

Altijd op level

De pomp is speciaal ontwikkeld voor het HPC level systeem en beschikt over componenten die gebruikt 
worden in de auto-industrie. Dit maakt de pomp licht en compact. Uit veiligheidsoverweging beschikt 
de pomp over een dubbelwerkende handpomp. U hoeft dus nooit meer bang te zijn dat u ergens vast 
komt te staan of niet meer kunt levelen. Voor het bedienen van de handpomp hoeft u geen enkel ander 
gereedschap te gebruiken.

Naast het standaard systeem is de pomp en het HPC systeem uit te breiden met meerdere hydraulische 
functies voor meer comfort. De pomp is modulair opgebouwd waardoor het eenvoudig is om functies 
erbij te bouwen. Hierbij kunt u denken aan een hydraulische trap, uitschuiferker, etc... 

•	 Aluminium	cilinder	al	vanaf	5kg
•	 Sterkte	van	een	enkele	krik	van	3	tot	7	ton
•	 Compacte	montage
•	 Rechte	en	telescoop	cilinders
•	 Zwart	geanodiseerd,	geen	verf
•	 Beweegbare	voet	-	tot	12	graden
•	 Leverbaar	in	twee	maten
•	 Water-	en	vuilafvoer
•	 Gefixeerde	voet,	geen	mogelijkheid	tot	
	 bewegen	tijdens	het	rijden.	

•	 Hoge	druk
•	 Lage	flow,	voor	meer	nauwkeurigheid
•	 Geschikt	voor	12	of	24	volt	
•	 Dubbelwerkende	handpomp



Altijd op level

Wij	staan	achter	ons	product	en	bieden	daarom	2	jaar	volledige	garantie!
HPC Hydraulics is onderdeel van de HWH groep, die al jaren gespecialiseerd is in hydraulische 
systemen zoals enkelwerkende level systemen en uitschuifsystemen voor ruimtevergrotingen. 

•	 Automatisch	waterpas	stellen	met	een	druk	op	de	knop
•	 Terugtrekken	van	de	cilinders	met	een	druk	op	de	knop
•	 Verlichte	display
•	 Klein	en	uitermate	flexibel
•	 Directe	aansturing

Voordelen	van	het	HPC	leveling	systeem	op	een	rij

•	 	Met	een	druk	op	de	knop	uw	voertuig	binnen	 
2	minuten	waterpas

•	 Lichtgewicht	en	zeer	compact	systeem
•	 Beste	prijs/kwaliteit	verhouding
•	 Flexibele	voet,	tot	12	graden
•	 Weinig	tot	geen	onderhoud

We zijn het eerste bedrijf dat een PLC (computer) gebruikt voor een level systeem. Dit maakt ons systeem 
uitermate flexibel en een van de meest compacte systemen op de markt. Geen moeilijke bedieningen 
of stappen meer voor het levelen van uw voertuig. Het display laat precies zien welke stappen u moet 
uitvoeren en welke op dat moment uitgevoerd worden. Het HPC systeem is zowel automatisch als  
manueel te bedienen. 

Met	het	ultralichte	alu-levelsysteem	voor	campers



Voor meer informatie:
HPC Hydraulics B.V.

Edisonstraat 18-20

7575 AT Oldenzaal

Nederland

Tel. 0031 (0)541 222 444

www.hpc-hydraulics.com

info@hpc-hydraulics.com

Uw dealer


