Løwener går i sort på Black Friday
med gode tilbud og rabatter
Bomag BT 60 stamper, 58 kg
Til brug i snævre områder og længere
arbejdsperioder.
• Den letteste jordloppe / stamper i klassen
• Gennemprøvet Honda 4-takts benzinmotor
• Optimeret total beskyttelse af motoren
Læs mere om stamperen HER
Normalpris DKK 15.500,-

TILBUD DKK 14.000,Husk også transporthjulet

Bomag BPR 25/50 frem bak
plade, 140 kg
Velegnede til bl.a. anlægsgartnere og reparation
af stier, gade og veje.
Standardudrustning bl.a.:
• Slidstærk bundplade
• Højdejusterbart håndtag
• Regulering af vibrator og motoromdrejninger
fra håndtag
Læs mere HER

TILBUD DKK 23.900,-

Se alle vores stampere HER og vibrationsplader HER

Ausa 601AHG dumper med 6 ton lasteevne
- sikker og højteknologisk.
Dumperen har en 180-graders tippevinkel og hydrostatisk
transmission for maksimal komfort og sikkerhed.
Dumperen er effektiv og miljøvenlig. Den er udstyret med
ECO Mode-systemet som standard.
Opdateret med højere komfort for brugeren, digitale
kontrolskærme og bedre udsyn på alle sider.
Normalpris DKK 335.000,-

TILBUD DKK 299.000,klar til omgående levering
Læs mere HER

Kubota minilæssere
Kubota har videreudviklet serien af knækstyrede minilæssere med en driftsvægt
fra 1.000 kg til 2.800 kg med blandet andet større løftekapacitet og nye motorer, der opfylder
de nye emissionskrav.

Kubota RT260-2 minilæsser
foldbar delux
Ny forbedret motor og stor løftekapacitet.
Kompakte, sikre og komfortable.
Er beregnet til en lang række opgaver, f.eks.
inden for byggeri og anlæg, gartnerier og
landbrug.
Minilæsseren leveres med skovl og gafler.
Læs mere om den HER

Leasing 0 % i rente +
Et års ekstra garanti + Servicebonus *
Ydelse pr. mdr. kr. 2.485,* løbetid 60 mdr. 1 gangs ydelse og restværdi kr. 54.200,- . ekstra garanti og servicebonus, kun ifb.med
serviceaftale.

Husk også
SPAR 10% på
Kubota filtersæt og bælter
Nu kan du handle dine filtersæt og originale gummibælte 24/7 hos Løwener.
Klik på billederne herunder og kom i gang med at shoppe.
Er du ikke oprettet i vores webshop, så kan du blive det HER

Søger du andet materiel - se et udvalg herunder

Vibrationsplader Bomag
Bomags udvalg af
tromletræk
vibrationsplader er stort,
hvad enten opgaven er
grusmaterialer eller
asfalt.
30 modeller fra 65-750
kg.
Se udvalget her

Kubota
minigravere

Bomag asfalt

Vi har et stort udvalg i
maskiner til asfalt
67 modeller, fra 3 - 33
branchen.
tons. Glat valse og
Fra den lille tromle til
fårefodsvalse
de store
Komprimeringsmåling
asfaltudlæggere og
fra simpel visning til
-fræsere
GPS systemer
Se vores tromletræk
her

Kubota
minilæssere

Find din kontaktperson her

Se det store asfalt
udvalg her

Fejemaskiner
Vi har et bredt udvalg
af kompakte
fejemaskiner.
Fra 2 m3 til 5 m3.
Euro 6 motorer.
Op til 80 km/t.
Se udvalget af
kompakte
fejemaskiner her

Ausa dumpere Mathieu
fejemaskiner

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

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

Salgskonsulent
Fyn / Sydjylland
Arne Nordestgaard
Mobil: +45 40 643 015
Mail: an@loewener.dk

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

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

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

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:

Procesteknik

Industriteknik

Værkstedsteknik

Entreprenør

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik HER for information om Løweners
registrering, opbevaring og brug af kundedata.
Afmeld nyhedsbrev
Alle priserne er ekskl. moms og ab lager Glostrup/Stilling. Forbehold for udsolgte maskiner.
Gælder til og med 6. dec. 2020.
*Det ekstra års garanti opnås kun ved leasingaftale.

