Værkstedsteknik - professionelt udstyr til dit autoværksted

Løwener har et komplet karosseri program og et stort udvalg inden for
olie- og smøreudstyr samt værkstedstedsinventar.
Se et udvalg herunder

Carbon oprettersystem
Opret i stedet for udskift med
Carbon oprettersystem.
Opretning med det rigtige udstyr
giver bedre reparationskvalitet og
indtjening
Læs mere HER

Spanesi opretterbænke
Italiensk producent af opretter
bænke, bl.a. godkendt til
Volkswagen AG, malerkabiner og
udsugning.
Se udvalget HER

IMS PRO/GYS karosseriudstyr
Stor produkt program af
modstandssvejsere, MIG loddeudstyr
og karosseriværktøj til den danske
autobranche.
Se udvalget HER

TEKNEL induktionsvarmere
Design og produktion af mobile
induktionsvarmere og
induktionsvarmesystemer til autobranchen
Læs mere HER

DURA værkstedsindretning
Løwener har et stort udvalg af indretning og
inventar fra DURA. Både til dit værksted,
produktion lokale mm. samt til din privat
garage. Få en skræddersyet løsning.
Se vores udvalg HER

SAMOA olie- smøreudstyr
Du kan blandt andet finde diverse pumper
til blandt andet fedt og olie, målere,

slangeruller/kabelruller, tanke og andet
olie-, diesel-, sprinklervæske-, adblue
udstyr mm.
Se udvalget HER

Se vores nye afdelingsbrochure HER, som giver et hurtigt overblik
over alt vi kan gøre for dig og dit autoværksted

Mangler du en løsning eller et produkt.
Ovennævnte produkter er kun et lille indblik i hvad Løwener har af produkter og løsninger
Med over 130 års erfaring kan vi løse stort set alle udfordringer.
Kontakt en af vores specialister nedenfor med dine opgaver, stor som lille, så finder vi en løsning.

Smøreudstyr og
indretning
Peter Savioli
Mobil nr.: 40 643 040
E-mail: psa@loewener.dk

Lift, dæk og hjul
Hans E. Hansen
Mobil nr.: 29 376 439
E-mail: hh@loewener.dk

Lift, dæk, hjul
Kim Hansen
Mobil nr.: 50 603 522
E-mail: kha@loewener.dk

Karosseri
Keld Buskbjerg
Mobil nr.: 20 110 055
E-mail: kb@loewener.dk

Intern support
Jan Neumann
Mobil nr.: 40 643 003
E-mail: jn@loewener.dk

Intern support - BARSEL
Signe Thomsen
Telefon nr.: 43 200 418
E-mail: smj@loewener.dk

Handelselev
Nico Helmark
Telefon nr. 81 778 822
E-mail: nr@loewener.dk

Service
Brian Laursen
Telefon nr.: 43 200 325
E-mail: bl@loewener.dk

HUSK du også kan bestille dine varer direkte hos din lokale FTZ forhandler. Find den HER

Behov for andre produkter? Løwener dækker bredt

Procesteknik

Industriteknik

Entreprenør

Værkstedsteknik

Denne e-mail er sendt af V. Løwener A/S, Smedeland 2, 2600 Glostrup,
vl@loewener.dk, Telefon nr. 43 200 300
Afmeld nyhedsbrev
Alle priser er ekskl. moms og forbehold for evt. trykfejl.
Se vore salg og leveringsbetingelser HER

