
 

 

 

Lige du kan du gøre en god handel på demo svejsemaskiner
- alle fuldt funktionsdygtige og som nye

 

GYS svejsemaskiner
 
 

 

Gys Exagon 400, 3-i-1 svejsemaskine
Til 3 typer svejseprocesser: MMA, MIG/MAG og TIG svejsning

Der medfølger:
Strømkilde, trådboks, vogn, vandkøle enhed,
4 mtr svejseslange 500amp, 5 mtr mellemkabel,
trådruller og stelkabel
Se mere HER

TILBUD DKK 26.800,-

 

 
 

 

 

GYS Neopulse 400 til MIG/MAG svejsning
Perfekt svejsning til industriel brug.

Der medfølger:
Strømkilde, trådboks, vogn, vandkøle enhed,
svejseslange 4 meter 500amp, mellemkabel 10 meter.
trådruller og stelkabel
Se mere HER

TILBUD DKK 34.800,-
 

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Gys exagon 400_109.pdf
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Gys Neopulse_110.pdf


Fronius svejseværker
 

TPS 270i c Pulse/4R/FSC
for TIG og MIG/MAG
Der medfølger bl.a.:
Welding Process Standard
Se resten af tilbehøret HER

TILBUD DKK 49.800,-

 

TPS 270i c Pulse/4R/FSC
for TIG og MIG/MAG
med vandkøler
Der medfølger bl.a:
Welding Process Standard, Isc, og pmc
Se resten af tilbehøret HER

TILBUD DKK 49.800,-
 

Se også tilbuddet på vores TPS 320i både med og uden vandkøler HER
 
 

 

TransPocket svejsemaskiner
- perfekte svejseresultater med multiple
elektrodetyper
Maskinerne er vejen til flotte svejseresultater – uanset svejseprocessen.
Den digitale controller tilpasser strømkildekarakteristikken til anvendte
elektrodetype. Herved opnås fantastiske svejseegenskaber på baggrund
af en optimal elektrodetænding med lavere kortslutningsstrøm og
markant mindre svejsesprøjt i svejseprocessen.

Se tilbuddet på TransPocket 150 EF og tilbehør HER
Se tilbuddet på TransPocket 180 TIG og tilbehør HER

 

 
 

 

 

Fronius TransSteel 3500C /4R/FSC
Komplet svejseplatform med integreret
trådfremføring
Velegnet til svejsning af rør- og stålkonstruktioner.
Der medfølger:
Feed roll, svejsebrænder og stelkabel

TILBUD DKK 12.500,-

Se tilbuddet HER

https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Fronius TPS 270I 29177692_111.pdf
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Fronius_TPS_270I_30119608_112.pdf
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Fronius TransPocket 150 EF_113.pdf
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Fronius TransPocket 180 TIG - EF_114.pdf
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Fronius Transsteel 3500c_115.pdf


 

MagicWave 5000 JOB GF 230 V
svejsemaskine
- modulopbygget og enkel i betjening.
En fuldt digitaliseret, mikroprocessorstyret inverter strømkilde.
Svejseprocesser:
TIG svejsning
MMA elektrodesvejsning
Manuel svejsning / robotsvejsning

Se tilbuddet og tilbehøret HER
 

 

 
Se resten af vores tilbud på demo MagicWave svejsemaskiner HER
 
 

 

Se alle af vores tilbud på demo svejsemaskiner / værker HER
 

Tilsatsmaterialer
 

Løwener har et bredt udvalg af tilsatsmaterialer. Herunder er vist et udpluk af vores sortiment. Vi
har blandt andet ulegerende og lavt legerede elektroder, elektroder for hårdpålægning og
støbejern samt til MAG og TIG svejsening.
Læs mere HER

Er der ikke, det du mangler, så kontakt os på en af nedenstående telefon numre, og vi finder det
frem.
 

Køb dine svejsemaskiner on-line på web-shoppen
 

 

https://fileapi.webcrm.com/v1/External/upl9004782/wiz/Fronius MagicWave 5000_117.pdf
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/


 
 
 

 

Se hele vores udvalg af svejseudstyr HER
 

 
 

Vi har meget mere i svejse- og skæreteknik
 

Afgratere

 

Bånd- og
rundsave

 

Hypertherm
skæremaskiner

 

MESSER
Skæremaskiner

 

Find din kontaktperson her
 

 
 

Distriktchef, Øst
Søren Møller
Mobil: +45 81 880 984
E-mail: smo@loewener.dk
 

 
Distriktchef, Vest
Lars Hinrichsen
Mobil: +45 81 779 090
E-mail: lh@loewener.dk

 

 
Salgssupporter, Svejs
Helle Berthelsen
Telefon: +45 43 200 375
Email: hb@loewener.dk

 

Produktchef, Skær
Ken M. Hansen
Mobil: +45 40 643 041
Email: kmh@loewener.dk

 
Produktspecialist,
Skær
Carsten Voss
Telefon: +45 43 200 378
Email: cv@loewener.dk

 
Salgskonsulent, Save
Keld Svenning Hansen
Mobil: +45 20 124 960
Email: ksh@loewener.dk

 

https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/afgratningsmaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/save/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/skaeremaskiner-og-plasmaskaeremaskiner-messer/


 

 

Ønsker du service på eksisterende
skæremaskiner eller svejseudstyr 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
 
Image: FacebookImage: Linked InImage: You Tube

 

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager. Gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for
trykfejl. Begrænset antal. Først til mølle.

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=mieiakiausakkgciaecumgamuoqcagoq&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=mieiakiausakkgciaecumgamuoqcagoq&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=mieiakiausakkgciaecumgamuoqcagoq&wrm=fmeld_nyhedsbrev

