Kraftfulde minilæssere med høj ydeevne
- velegnet til landbrug, byggeri, havebrug og infrastruktur

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. Brdr. Mann købte den første - skal du have den næste?

Se et udvalg af de nye minilæssere herunder
- til OMGÅENDE levering og 1 års ekstra garanti:

Kubota minilæsser, RT 220-2
2,2 ton

Kubota minilæsser, RT 260-2
2,4 ton

Læs mere om den HER

Læs mere om den HER

Se hele udvalget af Kubota minilæssere HER

NYHED - Kubota KX060-5 minigraver.
Kubota sætter helt nye standarder i 5-6 tons klassen med
forøget ydelse, komfort og sikkerhed
Kubotas nye 5-ton minigravemaskiner er klar til at tage ansvar og levere nye niveauer af ydeevne,
komfort og sikkerhed for en lang række job.
Nydesignede indvendig og udvendig, og er alle bygget med det mest avancerede teknologi,
Kubota kan tilbyde herunder:
• Dobbelt justerbart luftaffjedret sæde
• Ny LCD-skærm i fuldfarve
• Ekstrem lavt lydniveau, 74 dB
Læs mere HER - OMGÅENDE levering

Hvordan vælger du den rette minigraver til dine opgaver?
Løwener giver dig svaret.
Ved køb af ny minigraver kan der være flere
forhold der spiller ind i valget.
Det kan blandt andet være:
• Vægten – til pågældende opgave
• Transportmuligheder - Kan de køres på en
trailer
• Kraften i armen samt maskinen i sin helhed
• Komfort i kabinen

Løwener har mere end 20 års erfaring i at
sælge minigraver og kan derfor nemt guide dig
til den rigtige maskine og tilbehør.
Se hele guiden HER

Alle de andre Kubota minigravere - fra 1,1 til 8,2 ton

Få leveret din næste Kubota minigraver - 2 års fabriksgaranti
Find din minigraver HER og kontakt os for et godt tilbud

TILBUD - 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.
TILBUD DKK 325.000,- klar til omgående levering
Læs mere HER
Se hele udvalget af Ausa dumpere HER

Husk også vores store udvalg af komprimeringsmateriel

Nu kan du købe dine stampere og en-vejs plader online 24/7
Se alle vores stampere HER og vibrationsplader 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

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

Find din kontaktperson her

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

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

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

Arne Nordestgaard
Mobil: +45 40 643 015
Mail: an@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. og
evt. trykfejl. Gælder til og med 1. nov. 2020

