
 

 

 

Løwener byder velkommen til Jess Jensen
 

 

1. februar 2018 starter Jess Jensen som sælger på svejs, tilsats
og håndplasma i vores afdeling for Svejse og Skæreteknik.

Jess kommer fra en stilling som svejse- og produktspecialist ved
Migatronic hvor han har været siden maj 2016.
Han har forestået rådgivning indenfor håndsvejs,
robotintegration og gassammensætning samt korrekt valg af
tilsatsmaterialer ud fra grundmateriel og WPS.

Vi byder Jess velkommen.

 

Løwener tilbyder nu udlejning af svejse- og skæremaskiner
- se udvalget herunder

 

Fronius MagicWave 5000
En fuldt digitaliseret, mikroprocessorstyret inverter strømkilde.

Modulopbygget og enkel i betjening.

Svejseprocesser  

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/


• TIG svejsning
• MMA elektrodesvejsning
• Manuel svejsning / robotsvejsning

Læs mere om materialer og anvendelsesområder her

 

 

Transpocket 150
Den nye TransPocket 150 svejsemaskine er vejen til
flotte svejseresultater – uanset svejseprocessen.
Den digitale controller tilpasser strømkilde
karakteristikken til anvendte elektrodetype.
Herved opnås fantastiske svejseegenskaber på
baggrund af en optimal elektrodetænding med lavere
kortslutningsstrøm og markant mindre svejsesprøjt i
svejseprocessen.

Læs videre her
 

Fronius TransSteel 3500 C med
vandkøling
En fuldt digitaliseret, mikroprocessorstyret inverter
strømkilde.
Kompakt og pladsbesparende med indbygget
vandkøling.

Svejseprocesser
• MIG/MAG svejsning
• MMA elektrodesvejsning
• Manuel svejsning
• Robotsvejsning

Læs mere her
 

 

 

 

Transpocket 180 TIG
En bærbar og robust svejsemaskine i praktisk
kompaktdesign på kun 9 kg. En oplagt løsning til brug
på vanskeligt fremkommelige steder.

Svejseprocesser
• MMA svejsning
• TIG svejsning

Læs mere om materialer og anvendelsesmuligheder her

https://loewener.dk/produkter/fronius-magicwave-50
https://loewener.dk/produkter/fronius-magicwave-50
https://loewener.dk/produkter/transpocket-150/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-150/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transsteel-3500c-vandkoeling/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-180-elektrosvejsemaskine-2/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-180-elektrosvejsemaskine-2/


 

Fronius Transpuls 500i
En fuldt digitaliseret, mikroprocessorstyret MIG/MAG
svejseplatform.

Svejseprocesser
• MIG/MAG svejsning (manuel/automatisk)
• MIG lodning
• TIG DC
• MMA elektrodesvejsning

Læs mere her
 

 

 

 

Fronius Accupocket 150
En letvægts batteridrevet svejsemaskine til ”on-site”
MMA elektrodesvejsning. Vejer kun 11 kg i alt inkl.
indbygget genopladeligt lithiumbatteri.
God til opgaver hvor der er langt til stikkontakter.

Svejseprocesser
• MMA elektrodesvejsning

Læs mere her
 

Magic Wave 230i
Fronius præsenterer MagicWave 230i til
manuel TIG svejsning. Det er den første
strømkilder, som kan kommunikere med andet
udstyr, som anvender Bluetooth, WLAN og
NFC teknologi. Manuelt svejseudstyr er
absolut ingen undtagelse i forhold til de stadigt
stigende krav om tilslutningsmuligheder.

Er oplagte løsninger til applikationer, som
kræver svejsesømme af meget høj kvalitet og
med perfekt fremtoning.

Læs mere her

 

 

Find din kontaktperson her
 

Produktchef, Skær
Ken M. Hansen

 

Produktspecialist,
Skær

 

Salgssupporter, Svejs
Lone Brandis

https://loewener.dk/produkter/transpocket-500-i/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-500-i/
https://loewener.dk/produkter/accupocket-batteridrevet-elektrodesvejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/accupocket-batteridrevet-elektrodesvejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/fronius-magicwave-320i/
https://loewener.dk/produkter/fronius-magicwave-320i/


Mobil: +45 40 643 041
Email: kmh@loewener.dk

Carsten Voss
Telefon: +45 43 200 378
Email: cv@loewener.dk

Telefon: +45 43 200 341
Email: lb@loewener.dk

 

Salgskonsulent, Svejs
Jess Jensen
Telefon: +45 43 200 306
Email: jj@loewener.dk

 

Salgskonsulent, Vest
Svejs og Skær
Peter Henriksen Rosager-Lund
Mobil: +45 43 200 309
E-mail: phr@loewener.dk

 

Salgssupporter, Svejs
Helle Berthelsen
Telefon: +45 43 200 375
Email: hb@loewener.dk

 

Ønsker du service på eksisterende
skæremaskiner eller svejseudstyr og/eller en
aftale i form af en servicekontrakt, kontakt:
Serviceleder
José M. Fernandez
Telefon: +45 43 200 371
E-mail: jf@loewener.dk

 

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:
 

Procesteknik

 

Industriteknik

 

Værkstedsteknik

 

Entreprenør
 

 

Afmeld nyhedsbrevet
 

Alle tilbudene er ekskl. moms og ab lager Glostrup.

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://b2bdoc.net/cpg.asp?aem=mieiakiausakeskgaemugeaoggqsagom
https://b2bdoc.net/cpg.asp?aem=mieiakiausakeskgaemugeaoggqsagom
https://b2bdoc.net/cpg.asp?aem=mieiakiausakeskgaemugeaoggqsagom

