
 

 

Tilbud på brugte Kubota minilæssere - så gode som nye
 

 

Brugt Kubota RT 140
minilæsser fra 2018, kørt 63
timer
Med en driftsvægt på 1599 kg og en tippelast
på 580 kg (horisontal position) er RT140 en
alsidig og multifunktionel knækstyret
minilæsser.
Leveres med skovl og pallegafler.
Læs mere om Kubota RT 140 HER

PRIS DKK 165.000,-
 

Brugt i luksusklassen
Kubota RT280 minilæssere fra
2013 og 2014
Kubota RT280 minilæsser med en vægt på
2.770 kg byder på en usædvanlig høj
løfteevne i forhold til sin størrelse. Maskinen er
derfor velegnet til opgaver, som kræver
transport af tunge ting.
Disse luksusmodeller indeholder lukket kabine
med varme, radio og højtaler samt skovl og
gafler.

Læs mere om Kubota RT280 minilæsser HER

PRISER FRA DKK 230.000,-
 

 

 

Se også disse 3 brugte minilæssere
 

http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://loewener.dk/produkter/kubota-rt140-minilaesser/
https://loewener.dk/produkter/kubota-rt140-minilaesser/
https://loewener.dk/produkter/kubota-rt280-minilaesser/
https://loewener.dk/produkter/kubota-rt280-minilaesser/


Mustang 2032
minilæsser fra 2005,
kørt 1000 timer
Leveres med skovle og et sæt
gafler

PRIS DKK 69.000,-

  Case 621
minilæsser fra 1990
Kører fint og er med nyere
dæk.

PRIS DKK 85.000,-

  Giant 262SW
knækstyret
minilæsser fra 2006
Meget velholdt. Altid opbevaret
indendørs. Maskinen leveret
med 1 skovl.

PRIS DKK 112.500,-
 

Brugte minigravere
 

 

5 stk Hyundai Robex 60CR-9A
minigravere fra 2015
Minigraveren leveres med hydraulisk skifte,
planerskovl og graveskovl. De har alle kørt
omkring 2.500 timer og 60% tilbage på
gummibåndene

PRIS PR STK. DKK 225.000,-
 

Volvo EC58 minigraver fra
2008, kørt 4.900 timer
Leveres inkl. hydraulikskifte og 3 skovle

PRIS DKK 210.000,-

 

Kubota KX080-3 minigraver
fra 2009, kørt 5.900 timer
Leveres med hydraulisk Hydrema fæste,
centralsmøring samt 40 og 60 cm graveskovl
og 180 cm tiltbar planerskovl. 85% tilbage på
gummibåndene.

PRIS DKK 310.000,-
 

 

https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/


Cat 303,5D CR
minigraver fra 2011,
kørt 1.422 timer
Leveres med mekanisk fæste,
2 dobbeltvirkende udtag styret
fra joystik, graveskovle og 120
cm tiltbar planerskovl.

PRIS DKK 175.000,-

  Yanmar Vio 80
minigraver fra 2012,
kørt 2.900 timer
Leveres med nye bånd,
hydraulisk fæste, 2
graveskovle samt tiltbar
planerskovl.

PRIS DKK 259.000,-

  Komatsu PW160
minigraver fra 2008,
kørt 7.200 timer
Minigraveren er på hjul og
leveres med 2 graveskovle.

PRIS DKK 225.000,-

 

Kubota U10-3
minigraver fra 2007,
kørt 1.600 timer
Leveres med 2 graveskovle
og fast planerskovl.

PRIS DKK 59.000,-

  Kubota KX019-4
minigraver fra 2012,
kørt 2.200 timer
Maskinen leveres med
Tiltman fæste, ekstra udtag
samt 40 cm graveskovl og
115 cm planerskovl.

PRIS DKK 115.000,-

  JCB 8020
minigraver fra 2011,
kørt 1.000 timer
Leveres inkl. skiftet,
graveskovl og fast
planerskovl.

PRIS DKK 95.000,-
 

Fandt du ikke den du manglede?
Vi har et stort udvalg af brugte maskiner og får hele tiden nye ind.

Giv en af nedenstående sælger et kald, det kan vi har den på lager eller er på vej ind.
 
 

 

Søger du andet materiel - se et udvalg herunder
 
 

     

https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
https://loewener.dk/entreprenoer/brugte-maskiner/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/minigravere/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/minilaessere/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/dumpere-trailere-motorboerer/ausa-dumpere/
http://loewener.dk/produkter/mathieu-kompakte-fejemaskiner-2-m3/


Kubota
minigravere

Kubota
minilæssere

Ausa dumpere Mathieu
fejemaskiner

 

 

Følg os på de
sociale medier

 

 

Find din kontaktperson her
 

Distriktschef
Salg, Øst
Jesper K. Larsen
Mobil: +45 40 643 017
Mail: jkl@loewener.dk

  Salgskonsulent,
Midt og
Nordjylland
Per Hermann
Mobil: +45 40 643 002
Mail:
phm@loewener.dk

  Produktchef,
Asfalt og
fejemaskiner
Henning Stampe
Mobil: +45 40 643 010
Mail: hs@loewener.dk

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

 

Salgskonsulent
Fyn og
Sydjylland
Jeppe Hansen
Mobil: +45 40 643 015
Mail: jeh@loewener.dk

 
Reservedelschef
Finn Østergaard
Telefon: +45 43 200
396
Mail: foe@loewener.dk

 
Servicechef, Øst
Ole Jensen
Mobil: +45 40 643 009
Mail: oj@loewener.dk

  Servicechef,Vest
Per Hansen
Mobil: +45 40 643 035
Mail: ph@loewener.dk

 

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:
 

Procesteknik

 

Industriteknik

 

Værkstedsteknik

 

Entreprenør

https://da-dk.facebook.com/LoewenerEM/
https://dk.linkedin.com/
http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/


 

 
 

 

Afmeld nyhedsbrev
 

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager Glostrup/Stilling. Forbehold for udsolgte maskiner.

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik HER for information om Løweners
registrering, opbevaring og brug af kundedata

http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakikseaecumgamsuksagqk&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakikseaecumgamsuksagqk&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakikseaecumgamsuksagqk&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://loewener.dk/om-os/registrering-kunders-persondata-betingelser/

