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Hos V. Løwener vil du altid opleve en personlig
og nærværende service. 
Hvad enten du køber en ny eller brugt maskine, 
servicerer eller reparerer din maskine på vores 
værksteder eller køber reservedele/udstyr, så 
garanterer vi, at du vil opleve den bedste service. 
På vores værksteder har vi top professionelle 
serviceteknikere, som er specialister i netop din 
maskine. 
Vores salgsteam er mærkespecialister og er 
uddannet inden for netop de maskiner, du 
interesserer dig for. 
Vores reservedelspersonale er ligeledes mærkespecialister, og du får med sikkerhed kun originale reserve-
dele og udstyr af absolut højeste kvalitet. 
V. Løwener er importør og forhandler af Bomag, Kubota, Ausa, Ravo, Mathieu samt agent for Marini asfalt-
fabrikker. 
Vi har to filialer i Glostrup og Stilling v/Skanderborg. 
V. Løwener blev grundlagt i 1889 og med mere end 127 års erfaring i salg og service af nye og brugte 
maskiner, er vi stolte over at kunne sikre vores kunder en høj kvalitet i hele vores virksomhed. 
Vores mål er at vejlede vores kunder på en troværdig måde og samtidig finde løsninger, der matcher et 
hvert individuelt behov. Vi leverer maskiner og service i absolut topklasse med et smilende og fleksibelt 
personale.

God læsning!

Salgsdirektør Flemming Mørk

Hovedkontor
Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 200 300 - Fax.: +45 43 430 451
E-mail: vl@loewener.dk - www.loewener.dk

ServiceCenter Vest
Niels Bohrs Vej 31 C
8660 Skanderborg
Fax.: +45 86 981 952
E-mail: stilling@loewener.dk - www.loewener.dk



Kubota K008-3 
Mindste model i programmet som trods sin størrelse 
magter mere end de fleste. 
Simpel konstruktion der medfører en enestående drift-
sikkerhed. Leveres også i en EL-drevet udgave.

Vægt: 980 kg
Gravedybde: 1.720 mm
Bredde: 700 - 850 mm

Vægt: 1.565 kg
Gravedybde: 2.250 mm
Bredde: 990 - 1.240 mm

Vægt: 1.855 kg
Gravedybde: 2.580 mm
Bredde: 990 - 1.300 mm

Kubota KX016-4 
En ”Light-model” som er særligt velegnet til trailer-
kørsel pga sin lave vægt. God til simple graveopga-
ver. Stadig variabel undervogn, beskyttede hydrau-
likslanger, elektronisk startspærre og en udmærket 
gravedybde. Leveres med sikkerhedshalvtag eller 
lukket kabine.

Kubota KX019-4 
Den mest solgte model i 2 tons klassen, på grund af 
den lange rækkevidde, den rummelige kabine, fører-
venligheden og let adgang til service. 

De almindelige minigravere



Kubota KX101-3α4
Almindelig 3,5 tons maskine med bagende. Nyligt 
opdateret med bedre hydrauliksystem og 2 propor-
tionale udtag. Selvfølgelig forsynet med elektronisk 
startspærre og tomgangsautomatik.

Kubota KX027-4 / KX030-4
Det sikre valg i 2,5 tons klassen gennem flere år. 
Utrolig ”harmonisk” maskine mht. forholdet mellem motor, 
hydrauliksystem, styrke og stabilitet. Passer perfekt til en 
3,5 ton maskintrailer med sine 2.600 kg.

Type Vægt Gravedybde Bredde
KX027-4 2.600 kg 2.740 mm 1.400 mm
KX030-4 2.720 kg 2.870 mm 1.500 mm

De almindelige minigravere

Vægt: 3.500 kg
Gravedybde: 3.300 mm
Bredde: 1.550 mm



Kubota KX080-4α
Største model fra Kubota. En stærk maskine som 
kombinerer god stabilitet med rigelig førerplads og 
høj servicevenlighed. Selvfølgelig med Kubotas egen 
dieselmotor med selvrensende partikelfilter. 
Lav transporthøjde. Fås også med city-bom.

Kubota KX057-4
Mellemstørrelse minigraver med god stabilitet. Meget 
førervenlig og rummelig kabine med et væld af indstil-
lingsmuligheder for tilpasning af hydraulisk udstyr. 
Standard med aircondition, dieselsugepumpe, 2 
proportionale udtag med ”Max-flow setting” og 
tomgangsautomatik. Kan leveres med kort arm. 
Velegnet til kørsel med rotortilt.

De tunge drenge

Vægt: 5.545 kg
Gravedybde: 3.890 mm
Bredde: 1.960 mm

Vægt: 8.195 kg
Gravedybde: 4.600 mm
Bredde: 2.200 mm

Andre modeller:

Type Vægt Gravedybde Bredde
U10-3 1.120 kg 1.800 mm 750-990 mm
U20-3αV 2.380 kg 2.540 mm 1.300 mm
U35-3α3 3.590 kg 3.350 mm 1.700 mm
KX042-4 4.125 kg 3.375 mm 1.700 mm
U48-4 4.775 kg 3.380 mm 1.960 mm



Kubota U17-3α :
1,7 tons maskine med kort bagende og variabel un-
dervogn. Maskinen er udstyret med sikkerhedshalvtag 
og selvfølgelig med elektronisk startspærre og alle 
slanger placeret godt beskyttet. 
Fås også som ”Hybrid” hvor der kan køres både på 
diesel eller el.

Kubota U27-4 :
Nyeste generation af 2,5 tons maskine. Let adgang og 
god kabineplads trods den korte bagende. Maskinen 
kan udstyres med 2 proportionale udtag og let adgang 
til service trods den meget kompakte opbygning. 
Optimal vægt til trailerkørsel.

Kubota U10-3 Joy
Vel nok den mest populære 1 tons maskine på marke-
det. Joystick’ene oppe i armlænene er førervenlige ved 
længere tids arbejde med maskinen. De sideforskyde-
lige joystickkonsoller er udført i pulverlakeret stål som 
tåler slag og stød. Motorhjelmen kan lukkes helt op, så 
der er let adgang til hele motoren fra alle sider.
Maskinen fås også med styrehåndtagene fremme, 
hvilket giver lettere adgang for føreren.

Minigravere uden bagende

Vægt: 1.120 kg
Gravedybde: 1.780 mm
Bredde: 750 - 990  mm

Vægt: 1.650 kg
Gravedybde: 2.450 mm
Bredde: 990 - 1.240 mm

Vægt: 2.590 kg
Gravedybde: 2.820 mm
Bredde: 1.560 mm



Minigraver uden bagende  
El-drevne og hybrid minigravere

Kubota U17-3α hybrid 
Både til diesel og el

• Kræver 400V, 16A tilslutning
• Dobbelt hydraulikpumpe for let servicering og høj driftssikkerhed
• Egnet til kørsel både inde og ude
• Gravedybde på 2.450 mm
• Dobbelt hydraulikpumpe

Vægt 1.650 kg
Længde 3.545 mm
Højde 2.340 mm
Bredde (udskydelig undervogn) 990 – 1.240 mm

Kubota K008-3 EL / U10-3 EL*
Samme dimensioner og effekt som maskinen 
med dieselmotor.

*Fås også med joystik.

Type K008-3 el U10 el*
Vægt 980 kg 1.120 kg
Længde 2.750 mm 2.980 mm
Højde 2.230 mm 1.420 mm
Bredde 700 mm 750 – 990 mm

Kubota U55-4
Kraftig og alsidig maskine med kort bagende som 
klarer mange udfordringer, når pladsen er trang.
Kan udstyres med 1 eller 2 proportionale udtag, 
aircondition og dieselsugepumpe

Vægt: 5.400 kg
Gravedybde: 3.630 mm
Bredde: 1.960  mm



Type KC250 HR-4
Vægt 2.700 kg
Bredde 1.550 mm
Lastekapacitet 2.500 kg

Type Vægt Bredde Lastekapacitet
HC70 HV-4 660 kg 758 - 1.058 mm 700 kg
KC70 VHD-4 740 kg 758 - 1.058 mm 550 kg

Type KC70 VSL
Vægt 735 kg
Bredde 758-1.058 mm
Lastekapacitet 700 kg

Type KC110 HR-4
Vægt 960 kg
Bredde 990 mm
Lastekapacitet 1.000 kg

Kubota KC70 HV-4 / VHD-4

Kubota KC70 VSL-4

Kubota KC110 HR-4

Kubota KC250 HR-4

Dumpere

Variabel undervogn / Variabel undervogn og højtip.
Leveres også med Honda benzin motor.

Variabel undervogn og selvlæsser. 
Leveres også med Honda benzin motor

Drejelad

Drejelad



Samme grundmodel, forskellen er løftehøjden/-kapaciteten. 
Den mest solgte model er RT280 som er perfekt til bygge- og 
anlægsbranchen, da den håndterer en palle sten og samtidig 
kan flyttes på en maskintrailer. Kørehastighed på max 28 km/t, 
arbejdslys for/bag og trafikbelysning er standard. 
Vælg mellem fast, nedklappeligt halvtag eller lukket kabine. 
En forholdsvis kompakt maskine på trods af sin gode styrkeegen-
skaber.

Type Vægt Løftekapacitet
RT270 2.770 kg 1.500 kg
RT280 2.770 kg 1.900 kg

Type Vægt Løftekapacitet
RT210 2.100 kg 1.350 kg

Mellemstørrelsen som opfylder de fleste behov i landbruget, gartne-
rier osv. Håndterer ca 1.200 kg på pallegafler og kan tilpasses med 
forskellige dæktyper, ekstra hydraulikudtag, lukket kabine mm.

Den mindste minilæssere fra Kubota. Anvendelige på steder hvor 
pladsen er trang, og der ikke er behov for stor løftekapacitet. 

De mindre minilæssere fra Kubota. Anvendelige hvor pladsen er 
trang uden at beskadige underlaget. 
Kan opbygges efter ønske. RT 150 kan leveres med lukket kabine.

Kubota RT 100 

Kubota RT 140 / 150

Kubota RT 210

Kubota RT 270 /280

Type Vægt Løftekapacitet
RT100 1.100 kg 700 kg

Type Vægt Løftekapacitet
RT140 1.480 kg 800 kg
RT150 1.500 kg 800 kg

Knækstyrede minilæssere



De 3 største modeller fra Kubota når der er behov for større løfte-
kapaciteter. Begge modeller med luksuskabine og et veltrimmet 
hydrauliksystem som sikrer en behagelig betjening. 
Selvfølgelig med Kubotas egne dieselmotorer med partikelfilter.

Type Vægt Løftekapacitet
R065 4.315 kg 2.000 kg
R082 4.800 kg 2.500 kg
R085 4.715 kg 2.500 kg

Kubota R065 / R085

Knækstyrede minilæssere
Teleskoplæsser

Kubota KTH4815-Agri teleskoplæsser
Ny og unik teleskoplæsser med 4-hjulsstyring for lille venderadius, der distancerer sig markant fra alle eksisterende 
løsninger i kompaktklassen
Stort udvalg af ekstraudstyr så den matcher de fleste behov. Åben eller lukket kabine.
Under 2 m i højden og en kørehastighed på 25 km/t.
KTH4815 er multifunktionel og velegnet til opgaver inden for landbrug, gartneri, bygge/anlæg og industrien generelt.
CAN bus systemet i maskinen gør fejlsøgning meget enkel. Systemet forenkler endvidere montering og brug af ekstra-
udstyr, der tæller en bred vifte af muligheder til stort set alle tænkelige opgaver.

Type KTH4815
Vægt 2.950 kg
Løftehøjde 4.800 mm
Hastighed 0-7 km/h – 0-25 km/h
Lille venderadius 1.200 mm
Løfteevne Op til 2.870 kg



Vægt 1.300 kg
Lastevne 1.000 kg
Bredde 110 cm
Tiphøjde 93,5 cm

Vægt 1.375 kg
Lastevne 1.200 kg
Bredde 120 cm
Tiphøjde 98 cm

Vægt 1.510 kg
Lastevne 1.500 kg
Bredde 145 cm
Tiphøjde 103 cm

Vægt 2.650 kg
Lastevne 2.500 kg
Bredde 169 cm
Tiphøjde 105 cm

Dumpere

Model D100 AHA

Model D120 AHA

Model D150 AHG

Model D250 AHG 

1 ton med højtip

1,2 ton med højtip

1,5 ton med drejelad

2,5 ton med drejelad og højtip



Vægt 2.780 kg
Lastevne 3.500 kg
Bredde 185 cm
Tiphøjde 103,5 cm

Vægt 2.830 kg
Lastevne 4.000 kg
Bredde 185 cm
Tiphøjde 86 cm

Vægt 4.380 kg
Lastevne 6.000 kg
Bredde 219 cm
Tiphøjde 120 cm

Vægt 4.990 kg
Lastevne 10.000 kg
Bredde 244 cm
Tiphøjde 110 cm

Dumpere

Model D350 AHG

Model D400 AHG 

Model D600 APG

Model D1000 APG

*Fås også med førerhus

3,5 ton med drejelad

4 ton med drejelad

6 ton med drejelad*

10 ton med drejelad*



Stampere og énvejs plader

Bomag stampere (58 - 68 kg). Robuste modeller. Tåler hård behandling. 

• Alarm for lav motoroliestand  
• Timetæller for servicekontrol
• Stort dobbelt luftfilter og ekstra brændstoffilter (gælder kun BT)
• Mulighed for andre stamperfodsbredder
• Lave hånd/arm vibrationer

Type Vægt Bredde
BT 60 58 kg 230 mm
BT 65 68 kg 280 mm
BVT 65 67 kg 280 mm

Bomag pladevibratorer - énvejs (65 - 122 kg)

9 modeller med enten benzin- eller dieselmotor

• Designet til lang levetid
•  Let betjening for brugeren 
•  Mulighed for transporthjul og vandtank 
 (til asfaltbrug - option)
•  Mulighed for vulkolanplade til beskyttelse af skrøbelige   
 belægninger (option)
• Lave hånd/arm vibrationer

*Specialplade for asfaltarbejde

Type Vægt Bredde
BP 10/35 65 kg 350 mm
BP 12/40 72 kg 400 mm
BP 12/50 A* 75 kg 500 mm
BP 20/50 95 kg 500 mm
BP 20/50 D 109 kg 500 mm
BP 25/50 108 kg 500 mm
BP 25/50 D 122 kg 500 mm
BVP 10/36 83 kg 360 mm
BVP 18/45 91 kg 450 mm



Frem/bak plader og stangstyrede tromler

Bomag pladevibratorer - frem/bak (140 - 750 kg)

14 modeller til komprimering af større opgaver. 
• De fleste modeller fås som standard med lukket motorkasse, der 

beskytter optimalt mod sten, slag mm. 
• Bomags store pladevibratorer er kendetegnet ved høj komprimerings-

effekt. De kan udstyres med ”Economizer”, der sikrer brugeren en 
konstant kontrol over situationen, således at overflødige overkørsler 
undgås.  

• Frem/bak håndtaget er hydraulisk med ”holde funktion”, så brugeren 
ikke behøver at presse fremad.

• Fås også med vulkulanplade (option) 
• Lave hånd/arm vibrationer

Bomag énvalset tromle 

Eneste énvalsede tromle med vibration og frem/bak drift på markedet.
• Monteret med Honda motor
• Maskinen er egnet til asfalt (vandtank er standard), golfbaner og   
 steder, hvor tandemtromler ikke kan komme til

Type Vægt Bredde
BPR 25/40 D 150 kg 400 mm
BPR 25/50 140 kg 500 mm

BPR 25/50 D 155 kg 500 mm
BPR 35/42 D 210 kg 420 mm
BPR 35/60 205 kg 600 mm
BPR 35/60 D 225 kg 600 mm
BPR 40/60 D 260 kg 600 mm
BPR 45/55 D 400 kg 550 mm
BPR 50/55 D 405 kg 550 mm
BPR 55/65 D 455 kg 650 mm
BPR 60/65 D 460 kg 650 mm
BPR 70/70 D 580 kg 700 mm
BPR 100/80 D 710 kg 800 mm
BPH 80/65 S* 750 kg 800 mm

Type Vægt Bredde
BW 55 E 161 kg 560 mm
BW 71 E-2 488 kg 710 mm

*Fjernstyret, hydraulisk



Bomag ECONOMIZER
Systemet fungerer ved at maskinen konstant måler underlagets reaktionsevne og dermed komprimeringsgrad, som via et 
ur eller en stribe lys fortæller føreren, hvorvidt han skal fortsætte arbejdet eller stoppe.

Derved ser man tydeligt om underlaget kan klare mere komprimering eller man bare får unødvendige overkørsler, hvis 
man fortsætter. I sidste ende spares altså tid og man sikrer en optimal komprimering.

Ved råjordskompaktorer er Economizer ekstra værdiskabende, da føreren oftest ikke har fysisk kontakt med maskinen og 
tit står et stykke væk fra den. Derved er det sværere at vurdere, hvornår der er komprimeret optimalt.

På tromlen sidder en stribe lys, der tænder efterhånden som komprimeringen forbedres. Når alle lys er tændt, er maximal 
komprimering opnået, og opgaven er færdig.

Bomag 3-2-1 garanti
Alle nye håndstyrede enheder i BOMAG Light sortimentet og råjordskompaktere leveres med en 3-2-1 garanti*. Så er du 
sikker på, hvis uheldet skulle være ude, at reparation af din maskine omkring særlige vitale komponenter i perioden ikke 
vil koste dig noget. Vi kommer selvfølgelig også til dig, når der skal foretages en garantireparation, uden at det koster 
ekstra – se flere detaljer herunder:

*3-2-1 garantien gælder fra købsdatoen på nyt ovenståenden materiel. Garantien dækker ikke reparationsdele, sliddele, 
olie, smøremidler og andre væsker samt skader som følge af overbelastning eller anden ukorrekt brug og håndtering 
af maskinen, ligesom mangelfuld servicering, forkert eller ringe kvalitet brændstof, brug af uoriginale reparations- og 
servicedele vil betyde bortfald af garantien.

Type   /   antal års garanti 1. år 2. år 3. år
BT - stamper Hele maskinen Forbrændingsmotor Fjeder og fjederhus
BP/BVP - pladevibrator Hele maskinen Forbrændingsmotor Vibrationsenhed
BRP - frem/bak pladevibrator Hele maskinen Forbrændingsmotor Vibrationsenhed 
BPH - 
frem/bak hydraulisk pladevibrator

Hele maskinen Forbrændingsmotor Vibrationsenhed, Betjeningshåndtag
ECONOMIZER

BW – stangstyret vibrationstromler Hele maskinen Forbrændingsmotor Vibrationsenhed, kobling, 
vibrationsdrev

BMP – Knækstyret råjordskompaktor Hele maskinen Forbrændingsmotor Vibrationsenhed, valser
Vibrationsmotor/ pumpe

Bomag ECONOMIZER leveres til:

BPR 45/55 D
BPR 55/55 D
BRP 55/65 D
BPR 60/65 D
BPR 70/70 D
BPR 100/80 D
BMP 8500

3-2-1 garanti og ECONOMIZER



Bomag råjordskompaktorer (1.600 - 3.600 kg) 
- stor fleksibilitet og høj effekt

Den lille knækstyrede udgave bygget til danskernes behov.

• Udstyret med støjsvag Kubota motor
•  Servicevenlig opbygning
• Radiostyring er standard 
• Justerbare valser - 850 eller 610 mm

Maskinen er som standard forsynet med både kabelstyring 
og en trådløs radiostyring.

Type Vægt Bredde 
BMP 8500 1.595 kg 610/850 mm

De kraftige DH-versioner sikrer optimal komprimering, også under krævende forhold. Det kan være på stigninger, i 
tung lerjord eller sågar klippeknusning. Alle modeller er yderst servicevenlige og nyeste generation (-5) også væsentlig 
forbedret for føreren.
Sidste nye emissionskrav er selvfølgelig opfyldt, typisk vha. Kubota- eller Deutz-motorer

Type Vægt Valsetype
BW124 DH-4 3.850 kg Glatvalse
BW124 PDH-4 3.900 kg Fårefodsvalse
BW 145 D-5 5.600 kg Glatvalse
BW 177 D-5 7.800 kg Glatvalse
BW 211 D-5 12.890 kg Glatvalse
BW 213 DH-5 15.670 kg Glatvalse
BW 213 PDH-5 14.740 kg Fårefodsvalse
BW 219 PDH-5 22.000 kg Fårefodsvalse

Bomag tromletræk
Driftssikre tromletræk til ethvert behov, i størrelser fra 3 til 26 tons

Råjordskompaktorer og tromletræk



Tandem- og kombitromler

*sidefri tromle

Bomag valsestyrede tromler

Tromler til alle typer af asfaltkomprimering
• Den ideelle tromle til danske forhold med meget varierende jobs. Fra motorvej, rundkørsler, broer, parkeringspladser mm
• Lavt placerede vandtanke – giver nem påfyldning og et lavt tyngdepunkt
• Stor og rummelig komfortkabine
• ECO-mode – sparer meget brændstof
• Delt valse/valser, på alle modeller
• Asphalt Manager (option)

Type Vægt Bredde 
BW 154 AP-4i 7.100 kg 1.500 mm
BW 154 ACP-4i 7.200 kg 1.500 mm
BW 154 AP-4i AM 7.300 kg 1.500 mm
BW 154 ACP-4i AM 7.400 kg 1.500 mm
BW 174 ACP-4f 9.100 kg 1.680 mm
BW 174 AP-4f 9.200 kg 1.680 mm
BW 174 ACP-4f AM 9.400 kg 1.680 mm 
BW 174 AP-4f AM 9.500 kg 1.680 mm

Bomag knækstyrede tromler

Tromler til ethvert formål, hvad enten det gælder komprimering af asfalt- eller grusmaterialer.
• Hydraulisk sideforskydning fra 2.300 kg (option)
• Smørrefri led
• Meget overskuelig instrumentering - Komfortabel førerplatform
• Overrislingsanlæg med pumpe og interval

Type Vægt Bredde
BW 90 AD-5 1.600 kg 900 mm
BW 90 SC-5* 1.650 kg 960 mm
BW 100 ADM-5 1.650 kg 1.000 mm
BW 100 ACM-5 1.700 kg 1.000 mm
BW 100 SC-5* 1.700 kg 1.060 mm
BW 100 SCC-5* 1.700 kg 1.000 mm
BW 100 AC-5 2.300 kg 1.000 mm
BW 100 AD-5 2.500 kg 1.000 mm
BW 120 AC-5 2.450 kg 1.200 mm
BW 120 AD-5 2.700 kg 1.200 mm
BW 135 AD-5 3.900 kg 1.300 mm
BW 138 AC-5 4.100 kg 1.380 mm
BW 138 AD-5 4.300 kg 1.380 mm



Bomag har et stort program i moderne asfaltudlæggere med 
nyeste teknologi.

• Sideforskydelig førerplatform – giver godt udsyn
• Nyt instrumentpanel, justerbart i højden på de store
• Lang undervogn – giver god stabilitet
• Én strygejernsplade – giver flot resultat
• Quick kobling af sideudvidelser
• Tungt strygejern med høj komprimering som standard

Type Vægt Bredde
BM 500/15 7.600 kg 500 mm
BM 600/15 7.700 kg 600 mm
BM 1000/35 22.500 kg 1.000 mm
BM 1200/35 22.500 kg 1.200 mm
BM 1300/35 22.500 kg 1.300 mm
BM 2000/75 36.000 kg 2.000 mm
BM 2200/75 37.000 kg 2.200 mm

Bomag har udviklet en helt ny serie af asfaltfræsere 
fra 500 mm til 2.200 mm

• Ekstrem støjsvag – under høreværnsgrænsen
• Førerplads designet til siddende arbejdsstilling
• Ekstra tænder på valsekanterne – skærer bedre fri og    

mindre slid på valsen
• 3 hastigheder på valsen – til forskellige jobs
• BMS 15 tandholdersystem på de store – gør det nemt at 

skifte dem

Type Vægt Basis strygejern Max bredde
BF 223 C 5.100 kg 1.400- 2.600 mm 4.000 mm
BF 300 P-2 8.000 kg 1.700- 3.400 mm 4.400 mm
BF 300 C-2 8.500 kg 1.700- 3.400 mm 5.000 mm
BF 600 C-2 19.500 kg 2.500- 5.000 mm 8.000 mm
BF 600 P-2 18.500 kg 2.500- 5.000 mm 7.500 mm
BF 700 C-2 19.800 kg 2.500- 5.000 mm 9.000 mm
BF 800 P 20.000 kg 2.500- 5.000 mm 9.000 mm
BF 800 C 21.000 kg 2.500- 5.000 mm 10.000 mm
BF 900 C 21.150 kg 2.500- 5.000 mm 10.000 mm

Asfaltfræsere og -udlæggere



Fejemaskiner

Ny professionel fejemaskine fra Mathieu

Kan først leveres i løbet af 2017.

Tekniske data
1 m3
4 WD
Knækstyret
Kubota motor 

AZURA MC 110 - 1 m3

Standardudstyr
 4-hjulsstyring med automatisk opretning til ligeud 
Fuldautomatisk klimaanlæg 
Bakkamera 
Sugehoved kamera 
Bluetooth radio håndfri kit 
12V stik til opladning 

Fejemaskinen som sætter ny standard for komfort og ydeevne i 2 m3 klassen.
Markedets suverænt største sugestyrke. Blæserkapacitet 13 m³/time.
Vælg mellem 2 motorer: Kubota EURO 5 eller  VM EURO 6.
Can-bus system giver chaufføren det fulde overblik over alle maskinens 
funktioner samt brændstofforbrug.

AZURA MC 210 - 2 m3

UDSNIT AF OPTIONERNE:
• 3.kost/ukrudtsbørste - meget effektiv til ukrudtsbekæmpelse
• El-justerbare sidespejle 
• Højtryksrenser mm.



Fejemaskiner

Versioner:
80 km i timen, RAVO 580i
40 km i timen, RAVO 540i
Almindelig tip, tippehøjde 0,85 m
Højtip, tømmehøjde 1,55 m
IVECO EURO 6 / 6c motor

Smidig som de små. 
Ydeevne, hastighed og kapacitet som de lastvognsmonterede.
Stor og rummelig nyindrettet kabine med mere glas i dørene 
for bedre udsyn.
En kabine, som indeholder alt, hvad der skal til for at give 
chaufføren en god arbejdsdag.
Can-bus system giver chaufføren det fulde overblik over alle 
maskinens funktioner samt brændstofforbrug.

UDSNIT AF OPTIONERNE:
• Hygion - en helt ny teknik, som er i stand til at filtrere udblæsningsluften helt ned til PM 2,5
• 3. kost/ukrudtsbørste - meget effektiv til ukrudtsbekæmpelse
• Fuldautomatisk klimaanlæg
• Højtryksrenser
• 360 grader kamera 

RAVO 5i serie - 4 m3 og 5 m3



Lastvognsmonterede fejemaskiner
Fra 5,5 – 8,2 m³
Kost bag ved sugehovedet
ALT i rustfrit stål
Stor nyttelast
Hydrostatisk drevet
Med hjælpemotor
Kan bygges på alle chassis fabrikater

Scarab var verdens første, som byggede hydrostatisk drevne fejemaskiner og har derfor stor ekspertise i det. 
Brændstofforbrug 7,5 l/time.
Super flot indretning af førerkabinen med en meget overskuelig instrumentering.

SCARAB

Lastvognmonterede fejemaskiner



Service og reparation
På vores 2 veludstyrede servicecentre i henholdsvis Glostrup 
(øst) og Stilling (vest) kan du få foretaget både store og små 
reparationer, hovedeftersyn, ombygninger, renoveringer, 
moderniseringer, justeringer og forebyggende service på en 
bred vifte af maskiner og udstyr.

Hvis det passer dig bedre, at vi kommer til dig, får du 
hurtig hjælp fra vores lokalt placerede 18 specialuddannede 
serviceteknikere. 

Vi foretager dagligt mange reparationer, kalibreringer, 
justeringer samt forebyggende service hos vores kunder.

Vi kan bla tilbyde: 
-       Service efter behov når du ønsker det
-       Serviceaftaler med timetalsinterval tilpasset dine behov
-       Service- og reparationsaftaler 
-       Lovpligt 12 måneders eftersyn – evt. samtidig med et almindeligt service

Vi kan desuden tilbyde dig, at vi holder øje med timetallet på din maskine, og igangsætte servicet nøjagtig som 
du ønsker det.

Vi tilbyder desuden, hvis du har en fungerende serviceaftale eller service- og reparationsaftale med os, 1 års 
ekstra garanti på hele minigraverprogrammet, således at du opnår 3 års garanti på din maskine.

Vi bruger kun originale reservedele, når vi udfører service på din maskine, ligesom olien og de øvrige væsker er 
nøje udvalgt til netop din maskine.

Risikoen for driftstop minimeres ved at lade os stå for dit vedligehold af dine maskiner, da vi har stor erfaring i 
netop disse maskiner og kender faldgruberne, da vi arbejder med dette hver eneste dag.

Hvis du vil høre mere om service og serviceaftaler, så kontakt os allerede i dag

Reservedele

Vi har naturligvis dag-til-dag adgang til reservedele af vore egne mærker, men kan uden problemer håndtere alle 
andre fabrikater og maskintyper. 
Spørg også efter tilbudspakker som filter- og slidsæt til vore egne mærker, der kan ofte være gode penge at spare.



Løwener er også....
Løwener henvender sig også til autobranchen såvel som til industrien og vi er en stærk samarbejdspartner indenfor 
specialtekniske løsninger. 
Som leverandør af specialmaskiner og udstyr deltager vi i en række projekter, der ofte er en del af en totalløsning. 
Opgaverne bliver i stor udstrækning løst i tæt dialog og samarbejde med bl.a. rådgivende ingeniører og entreprenører. 
Inden for autobranchen leverer vi mange muligheder, som gør livet på værkstedet lettere – alt til servicering af 
køretøjet – f.eks. olie-/ smøreudstyr, maskiner til vask og løft samt komplette værkstedsløsninger, hvor vi leverer så at 
sige det man kalder ”hele pakken”. 
Det vil sige skabs- og kabinesystemer med indbygget Samoa olie/smøreudstyr, diverse rørføringer og indkøring af bl.a. 
styresystemer og dataopsamling i hele serviceværkstedet samt i pladeværkstedet m.m. 
Hertil leverer og installerer Løwener det centrale spildolie-vakuumanlæg, tanke, rør, målere og pumper til den totale 
centrale olieopsamling m.m. 
Er der ønske om lifte, udsugning, dækmaskiner og rensemaskiner, så er det også en naturlig del af ”pakken”, 
således at vi står som totalleverandør af autoudstyr over for den enkelte kunde eller bygningsentreprenør. 
Noget der giver sikkerhed og samlet ansvar for den totale og endelige løsning. 

Løwener er også på svejse- og skæremarkedet
Vi opererer i dag med nyeste og mest avancerede teknologier inden for laser-, plasma-, vandstråle- og autogen-
skæring. Den skæreproces, som umiddelbart ser mest attraktiv ud betragtet ud fra en investeringssynsvinkel, 
er ikke altid den, som giver det bedste resultat på bundlinien for en given virksomhed. 
Det er derfor vigtigt, at kravene til det færdigskårne emne vurderes i forhold til en given produktion. 
Vedligeholdelsen skal – ligesom teknikken – være enkel. 
Blandt andet derfor har Løwener nogle af verdens mest avancerede producenter med et eller flere specialer: 
Messer Cutting Systems det store program af CNC-styrede flamme-, plasma- og laserskæremaskiner.
Messer autogenhåndværktøj – flaskeregulatorer, skære- og varmebrændere.
Swift-Cut små hurtige CNC-styrede plasmaskære maskiner. 
Hypertherm håndplasma maskiner.



Sydsjælland, Lolland Falster og Møn 
AB Lauridsen, Jyderupvej 31, 4683 Rønnede, www.ablauridsen.dk

Midt- og Nordjylland
Per Hermann
Mobil:   +45 40 643 002
E-mail: phm@loewener.dk
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Dine kontaktpersoner

Salg Salg

Forhandler, Kubota

Midt- og Østjylland
Hans Jørgen Schmidt
Mobil: +45 40 643 044
E-mail: hjs@loewener.dk

Sjælland og Øerne
Jesper K. Larsen
Mobil:   +45 40 643 017
E-mail: jkl@loewener.dk 

København og Nordsjælland
Kenneth Knøfler
Mobil:   +45 40 643 055
E-mail: kk@loewener.dk 

Fejemaskiner og asfalt
Henning Stampe
Mobil:   +45 40 643 010
E-mail: hs@loewener.dk 

Fyn og Sydjylland
Jeppe Hansen
Mobil:   +45 40 643 015
E-mail: jeh@loewener.dk

Øst
Ole Jensen
Mobil: +45 40 643 009
E-mail: oj@loewener.dk

Vest
Per Hansen
Mobil: +45 40 643 035
E-mail: ph@loewener.dk

Øst
Jan Larsen
Telefon: +45 43 200 397
E-mail: jl@loewener.dk 

Vest
Claus Brink
Telefon: +45 43 200 379
E-mail: cb@loewener.dk 

Reservedele Service


