
 

 

ESAB svejsemaskine-kampagne
Svejsemaskiner og tilbehør til yderst attraktive priser

 

 

CADDY®TIG 2200i AC/DC
- TA34 AC/DC PANEL
Caddy®TIG 2200i AC/DC er en kompakt og bærbar 1-fas
TIG-strømkilde på 220A til svejsning i stål, rustfrist stål og
aluminium. Altid sikre HF-starter ved såvel jævnstrøm
(DC) som vekselstrømsvejsning (AC). Avanceret TA34
panel med pulsfunktion.

Komplet med returkabel, skulderrem og TXH™ 201
brænder 4m.

Læs mere om Caddy®TIG HER

TILBUD DKK 22.200,-

 

 
 

 

 

WARRIOR™ TECH 9-13
SVEJSEHJELM
Automatisk nedblændende svejsehjelm til MIG/MAG-,
MMA- og TIG-svejsning (>20 Amp). DIN 9-13.

Vægt blot 520g.

Fåes i gul og sort.

Læs mere om Warrior svejsehjelm HER

TILBUD DKK 745,-
 
 

 

ORIGO™MIG C340 PRO V/A

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/produkter/tig-dc-caddy-tig-2200i-ta34-kit/
https://loewener.dk/produkter/tig-dc-caddy-tig-2200i-ta34-kit/
https://loewener.dk/produkter/svejsehjelm-warrioe-tech-9-13/
https://loewener.dk/produkter/svejsehjelm-warrioe-tech-9-13/
https://loewener.dk/produkter/svejsehjelm-warrioe-tech-9-13/


4-HJUL TRÅDFREMFØRING
Origo™MIG C340 er en trinreguleret strømkilde på 340A
med indbygget 4-hjuls trådfremføring. Nem aflæsning af
volt og ampere på det digitale display.

Leveres komplet med 4,5 m PSF 305 svejsepistol og 5 m
returkabel.

Læs mere om vores Origo svejsemaskiner HER

TILBUD DKK 16.470,-

 

 
 

 

 

ECO TECH SVEJSESPRAY
300 ML.
Eco tech svejsespray er særdeles effektiv mod svejsesprøjt!
Vandopløselig og indeholder ingen skadelige opløsningsmidler.

Læs mere om ECO TECH svejsespray HER

TILBUD DKK 25,-

 
 

 

G-250 REGULATOR
ARGON/MIXGAS
Regulator for svejsning med argon eller mixgas.
Sikrer stabilt flow som kan justeres fra 0-40
l/min.

Læs mere om regulatoren HER

TILBUD DKK 315,-

 

 
 

 

 

VARMESPAND PK 1
PK 1 er en 230V let og transportabel fuldt isoleret elektrodevarmer som
sikre jævn varmefordeling. Opvarmnings temperatur på 100-110 °C.

Kapacitet på 9 kg elektroder.

Læs mere om varmespanden HER

TILBUD DKK 1.690,-

https://loewener.dk/produkter/mig-mag-compact-origomig-c340-pro-v-a-4wd/
https://loewener.dk/produkter/mig-mag-compact-origomig-c340-pro-v-a-4wd/
https://loewener.dk/produkter/eco-tech-svejsespray-300ml/
https://loewener.dk/produkter/eco-tech-svejsespray-300ml/
https://loewener.dk/produkter/g-250-regulator-argon-mixgas/
https://loewener.dk/produkter/g-250-regulator-argon-mixgas/
https://loewener.dk/produkter/pk-1-varmespand/


 

Køb dine svejsemaskiner on-line på web-shoppen
 

 

Løwener har udvidet produktprogrammet af svejsemaskiner
Vi er nu blevet et "multibrand" svejsehus med 3 forskellige mærker af svejsemaskiner, udstyr og
tilbehør, Så der er noget at vælge imellem, alt efter behov og prisklasse. Fra den lille hobby
maskine til den store svejseløsning. Se et udvalg herunder:
 

 

Svejsemaskiner fra GYS
Klarer de fleste opgaver inden for industrien og entreprenørbranchen.

 

PROGYS 180A er en kraftig MMA
inverter svejsemaskine
- designet til professionel brug og
industriel vedligeholdelse on-site
eller i værkstedet.  

https://loewener.dk/produkter/pk-1-varmespand/
https://loewener.dk/industri/vaerd-at-vide/esab-svejsemaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/


Svejser alle typer elektroder i DC op til Ø 4 mm rutil,
basiske, rustfrit stål og støbejern.
Let at bære. Kan bruges på en generator. Vejer kun 5,1
kg.

Læs mere HER
 
 

 

 

TIG 220 DC HF svejsemaskine
- designet til rørsvejsning
Stabil konstruktion. Til mildt og rustfrit stål (TIG
og MMA).
Den ergonomiske brugerflade gør indstillingen
nem og intuitiv. Mulighed for vandkøling og
vogn.

Læs mere HER

 
 

 

PROMIG 400 4S DUO DV
svejsemaskine med separat trådboks
- Ideel til vedligeholdelse og
industriel produktion.
Tre-faset «Synergisk» 350 Amp MIG-svejser med 4
drivruller.
Med to individuelle trådbokse gøres det muligt at tilpasse
to forskellige materialer / størrelser samtidigt, så man
undgår tidskrævende ændringer i tilsats og gas. Inkl. 5
meter mellemkabel og alu-kit.

Læs mere HER

 

 

Svejsemaskiner fra Fronius
Højteknologiske der typisk henvender sig til industrien

 

 
 

 

AccuPocket - Batteridrevet
elektrodesvejsemaskine
Maskinen er lille og kompakte med indbygget
højkapacitets genopladelige lithiumbatteri og
vejer alt i alt kun 11 kg. Den er derfor en god til
for dig, som skal elektrodesvejse på lokationer,
hvor der er langt til strømmen. Et fuldt opladet
batteri er tilstrækkeligt til svejsning af op til f.eks.
8 elektroder med en diameter på 3,25 mm eller

https://loewener.dk/produkter/progys-180a/
https://loewener.dk/produkter/progys-180a/
https://loewener.dk/produkter/progys-180a/
https://loewener.dk/produkter/progys-180a/
https://loewener.dk/produkter/progys-180a/
https://loewener.dk/produkter/progys-180a/
https://loewener.dk/produkter/tig-220-dc-hf-luftkoelet/
https://loewener.dk/produkter/tig-220-dc-hf-luftkoelet/
https://loewener.dk/produkter/tig-220-dc-hf-luftkoelet/
https://loewener.dk/produkter/tig-220-dc-hf-luftkoelet/
https://loewener.dk/produkter/tig-220-dc-hf-luftkoelet/
https://loewener.dk/produkter/tig-220-dc-hf-luftkoelet/
https://loewener.dk/produkter/promig-400-4s-duo-dv/
https://loewener.dk/produkter/promig-400-4s-duo-dv/
https://loewener.dk/produkter/promig-400-4s-duo-dv/
https://loewener.dk/produkter/promig-400-4s-duo-dv/
https://loewener.dk/produkter/promig-400-4s-duo-dv/
https://loewener.dk/produkter/promig-400-4s-duo-dv/


18 elektroder på 2,5 mm.

Læs mere HER
 
 

 

Komplet Fronius TPS270i
pulse svejseanlæg med
integreret trådboks
Strømkilden er konstrueret for amperer områder
indtil 270A og forener de fremragende
egenskaber til TPS/i-platformen i et specielt
kompakt design.

Læs mere HER

 

 
 

 

 

TransPocket 180
elektrosvejsemaskine
Den første enkeltfasede 180 A
elektrodesvejsemaskine. Udviklet til
elektrodesvejsning og kan arbejde med
elektroder på op til 4 mm i diameter.
TransPocket kan udføre TIG-svejsning i 2- og
4-trins modus samt i pulssvejseprocesser.

Læs mere HER

 
 

 

Se hele vores udvalg af svejseudstyr HER
 

 
 

Vi har meget mere i svejse- og skæreteknik
 

     

https://loewener.dk/produkter/accupocket-batteridrevet/
https://loewener.dk/produkter/komplet-fronius-tps270-pulse-svejseanlaeg/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-180-elektrosvejsemaskine/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/hardpasvejsning/
https://loewener.dk/segmenter/industri/save/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/skaeremaskiner-og-plasmaskaeremaskiner-messer/


Filarc
pulverfyldt
rørtråd

Bånd- og
rundsave

Hypertherm
skæremaskiner

MESSER
Skæremaskiner

 

Find din kontaktperson her
 

 
 

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

 
 

 

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. Gælder til 28. Juni 2019

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://b2bdoc.net/cpg.asp?aem=mieiakiausakeskgaemugeaoggqsagom
https://b2bdoc.net/cpg.asp?aem=mieiakiausakeskgaemugeaoggqsagom
https://b2bdoc.net/cpg.asp?aem=mieiakiausakeskgaemugeaoggqsagom
https://www.facebook.com/V-L%C3%B8wener-AS-461046010583872/
https://www.linkedin.com/company/328050?trk=tyah&amp;trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A328050%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1448284726233%2Ctas%3Al%C3%B8wener
https://www.youtube.com/channel/UCocCzAidFOJp5JyC7tBn5nQ

