
 

 

 

IMS Pro svejseværker
 
 

 

3-i-1 svejseværk
IMS 183 E Svejsemaskine er udstyret med den nyeste elektroniske
teknologi og er robust og holdbar med professionelle svejseresultater på
stål, støbejern og rustfrit stål op til 10 mm.

Tre typer svejseprocesser: MMA, Pulse MMA og LIFT TIG.
Læs mere HER

Tilbud DKK 2.200,-
Prisen er inkl.: kuffert, elektrodehåndtag og stelkabel 1,6 m

 

 
 

 

TIG svejseværk
TIG 220 DC HF FV er konstrueret til industriel brug og er velegnet til
rørsvejsning af stål og rustfri ståltyper (TIG og MMA). Den brugbare
grænseflade gør justering af indstillinger nem og intuitiv.
Læs mere HER

Tilbud DKK 10.000,-
Prisen er inkl: 8 m gaskølet slange, pro swivel neck kabel og stelkabel 5
m

 

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/produkter/ims-progys-183-e-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-progys-183-e-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-tig-220-dc-hf/
https://loewener.dk/produkter/ims-tig-220-dc-hf/


 

 

Halvautomatisk svejseværk
IMS MULTIWELD 250T et halvautomatisk svejseværk
med tre faser (380V), der kombinerer svejseprocesser for
MIG/MAG, til tråd og gasløs tråd og MMA.

Anbefales til svejsning af stål, rustfrit stål og aluminium og
er perfekt til let produktion og
vedligeholdelsesværksteder.

Læs mere HER

Tilbud DKK 10.200,-
Prisen er inklusiv: 250 A Svejseslange 3 m og Stelkabel 3
m

 
 

 

 

Halvautomatisk svejseværk
IMS MILTIWELD 320T et halvautomatisk svejseværk med
tre faser (380V), der kombinerer svejseprocesser for
MIG/MAG, til tråd og gasløs tråd og MMA.

Anbefales til svejsning af stål, rustfrit stål og aluminium og
er perfekt til let produktion og
vedligeholdelsesværksteder.

Læs mere HER

Tilbud DKK 12.500,-
Prisen er inklusiv: 380 A Svejseslange 4 m og Stelkabel 5
m

 
 

 

Multiprocessvejseværk
IMS GOLD MULTI 200-4 XL er en multiprocessvejser
med enkeltfase (230V). Den er i stand til svejse med
MIG/MAG, gas og uden gas, MMA og TIG. Den har en
avanceret brugergrænseflade med mulighed for fuld
synergistisk eller manuel tilstand.

Læs mere HER

Tilbud DKK 9.520,-
Prisen er inklusiv: 150 A Svejseslange 3 m, Stelkabel 2,5
m og Elektrodekabel 2 m

 

https://loewener.dk/produkter/ims-multiweld-250t-mma-mig-mag-inverter/
https://loewener.dk/produkter/ims-multiweld-250t-mma-mig-mag-inverter/
https://loewener.dk/produkter/ims-multiweld-320-t-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-multiweld-320-t-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-gold-multi-200-4-xl-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-gold-multi-200-4-xl-svejsemaskine/


 

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.
 

Bestis svejse vippe drejeborde
- erogonomi og økonomisk særklasse

 

 

Moderne, stilrent og kompakt design

Bordernes patenterede ledkonstruktion og dens tekniske
udformning muliggøre en exceptionel lav arbejdshøjde og
en stor tiltningsvinkel.
Bestis sørger for du sparer både ryggen og pengene
Fordelene er bl.a.:

• Betydelig kortere svejsetid
• Øger effektiviteten og konkurrenceevnen

Læs mere HER

 

Køb dine svejsemaskiner on-line på web-shoppen
 

 

 

https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/vippe-og-drejeborde/
https://loewener.dk/segmenter/industri/vippe-og-drejeborde/
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 81 880 973
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
 

 

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager. Gælder til og med 30. November . Der tages forbehold
for trykfejl

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkeckaecumgamumqeagoq&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkeckaecumgamumqeagoq&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkeckaecumgamumqeagoq&wrm=fmeld_nyhedsbrev
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

