Der er sket meget siden vi åbnede i 1889

Løwener fylder 130 år
Det fejrer vi med gode tilbud til vores kunder
Manuelle båndsave
Easy 221M er en manuel og
brugervenlig båndsavemaskine
Den ideelle gerings båndsav til hurtig og præcis
afkortning af de fleste metaltyper. Skærekapacitet op til
Ø 220 mm. Smig: 0° - 45° - 60°
Takket være dens robusthed og skæringsegenskaberne
er det en hurtig og alsidig maskine.
Læs mere HER
Jubilæumspris DKK 32.875,-

Easy 221SA er en semiautomatisk
og nem at bruge båndsavemaskine
Den perfekte gerings båndsav til dem som arbejder med
fremstilling og skæring i de fleste metaltyper.
Skærekapacitet op til Ø 220 mm. Smig: 0° - 45° - 60°
ISTech Easy 221 SA er en hurtig og alsidig maskine,

takket være dets robusthed og skæreevne.
Læs mere HER
Jubilæumspris DKK 56.650,-

Easy 231M manuel enkelt
hængslede båndsav
ISTech Easy 231M er en manuel og nem at bruge
båndsav, perfekt til hurtigt afkortning af mindre sektioner
og de fleste metaller. Takket være dens robusthed og
skæringsegenskaberne er det en hurtig og alsidig
maskine. Skærekapacitet op til Ø 230 mm.
Smig: 0° - 45° - 60°
Læs mere HER
Jubilæumspris DKK 59.575,-

EASY 231SA semiautomatisk
båndsav
H350 er en alsidig, kraftfuld produktions sav til rør,
sektioner og massive stænger af stål og rustfrit stål.
Maskinen kan skære smig fra -45 ° op til + 45 ° i op til Ø
185 mm rør.
På grund af sin særdeles stærke gearkasse er H350
velegnet til fuldtids drift.
Læs mere HER
Jubilæumspris DKK 74.550,-

Häberle rundsave
- manuelle afkortere til stål
S225 er en bærbar kompakt sav
S225 er en transportabel kompakt sav til små sektioner, rør og massive
stænger af stål og rustfrit stål designet til 0° - 45° - 60° geringssnit.
Skærekapacitet op til Ø 70 mm. Kan bruges både på filebænk eller fast
monteret.
Minimal smøring. En liter skæreolie er tilstrækkelig til ca. 100 driftstimer.
Læs mere HER

Jubilæumspris DKK 27.100,-

H350 er en alsidig, kraftfuld produktions sav
H350 er en alsidig, kraftfuld produktions sav til rør, sektioner og massive
stænger af stål og rustfrit stål. Maskinen kan skære smig fra -45 ° op til
+ 45 ° i op til Ø 185 mm.
På grund af sin særdeles stærke gearkasse er H350 lige så velegnet til
fuld tid drift.
Se videoen HER eller læs mere HER
Jubilæumspris pris DKK 73.900,-

Stort udvalg af bånd- og rundsave
Se resten af vores udvalg HER

Vi har meget mere i svejse- og skæreteknik
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Find din kontaktperson her

Produktchef, Skær

Produktspecialist,
Skær

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

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

Salgskonsulent, Vest
Svejs
Jess Jensen
Telefon: +45 43 200 306
Email: jj@loewener.dk

Produkt- og
salgsansvarlig
Svejs
Claus R. Kirkebække
Mobil: +45 40 643 004
E-mail: crk@loewener.dk

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

Applikationstekniker
Peter Henriksen Rosager-Lund
Mobil: +45 43 200 309
E-mail: phr@loewener.dk

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

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager. Tilbuddene er gældende til og med 20. februar 2019.

