Løwener går sort resten af november med super tilbud til dig
Oliefri vakuumpumpe
De oliefrie lamelblæser har lave drifts-og serviceudgifter
og lavt støjniveau.
Det oliefri design er perfekt til trykopgaver, hvor man
ønsker et oliefrit miljø.
Model med 7 m3/h, 1-faset, 0,3 kW, 8,4 m3/h, vakuum
100 mbarA
TILBUD DKK 4.290,Læs mere HER

Bærbar UV transmission måler
P200, UV 254
Måleren kan medbringes på til stedet, hvor UV-systemet
er placeret for transmission måling.
Hermed kan der måles på stedet og det er ikke
nødvendigt, at lave usikre antagelser på UV
transmissionen på vandet.
TILBUD DKK 29.900,Læs mere HER

Tecfluid VA flowmålere
- til flowmåling af vand med viserhus og
magnetisk kobling.
1 – 10 m3/timen, DN 50, PN 40, til lodret stigende flow, flyder i
rustfrit stål.
TILBUD DKK 5.460,Læs mere HER

Tefen doseringspumpe
Doseringspumpe MixRite - kører på vandtrykket.
MixRite væskeblander til dosering af bl.a køle-og smøremiddel.
Model Qn 3,5, 50 - 3.500 l/h, 1 – 10%, ¾” BSPT
TILBUD DKK 2.600,Læs mere HER

Ultralydsmåler til måling af flow i
væsker type Flowmax 44i
Måleren kan måle flow i ledende og ikke ledende
væsker i rør og slanger og udmærker sig ved at have en
høj nøjagtighed og reproducerbarhed.
Måleren kan måle væsker som demineraliseret vand,
kosmetiske væsker, væsker til fødevarer og aggressive
væsker (det bør helst være rene og homogene væsker).
Læs mere HER
TILBUD DKK 5.000,-

Manometer til måling af vakuum niveau
Til måling af vakuum fra -1000 til 0 mbar med ½ tilslutning.
Tilslutning G½B, viserhus i rustfrit stål 304 og diameter Ø100
iht. EN837-3
TILBUD DKK 400,Læs mere HER

Fødevaregodkendt SaniForce
membranpumpe type 515
Pumpen er bærbar og utrolig let at adskille og rengøre.
Luftmotoren skal ikke smøres og kræver derfor ingen
vedligeholdelse.
Materialer: AISI 316/PTFE/PP, tilslutninger: 1” Triclamp,
Kapacitet: Max 61 L/min
TILBUD DKK 15.278,Læs mere HER

Grün fadpumpe til vandige ikke
brandbare væsker – Type BS1
Til almen brug for tømning af beholdere eller
overpumpning til tanke.
Fremstillet med pumperør i PP og aksel i AISI 316, giver
en solid og holdbar konstruktion. Motor med
kvik-kobling betyder en hurtig montering af motor og
pumperør. Efter brug kan pumpen hænges op på det
medfølgende vægbeslag.
Læs mere HER
TILBUD DKK 6.150,-

Calpeda e-idos kompakt
trykforøgeranlæg
For vandforsyning og til vanding.
Let at installere og betjene.
Kompakt og færdigmonteret trykforøgerpumpe med
integreret tryktransducer for automatisk start/stop af
pumpen.
Læs mere HER
TILBUD DKK 3.775,-

Se alle vores tilbud HER

Find din kontaktperson her

Produktchef

Markedschef

Intern salgssupporter

Danilo Chiappini
Mobil: +45 40 643 029
Email: dc@loewener.dk

Lars Nissen-Petersen
Mobil: +45 40 643 005
Email: lnp@loewener.dk

Anja Bidstrup
Telefon:+45 43 200 353
Email: ab@loewener.dk

Ekstern salg
Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk

Ønsker du service på eksisterende målere, pumper
eller vakuum-systemer og/eller en aftale i form af en
servicekontrakt, kontakt:
Serviceleder Brian Laursen
Telefon: +45 43 200 325
E-mail: bl@loewener.dk

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:

Procesteknik

Industriteknik

Værkstedsteknik

Entreprenør

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

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup.
Tilbuddene er gældende til og med 6. december 2020.

