
 

 

Gør en god handel på svejsemaskiner og tilbehør
- køber du online med kreditkort betaler vi fragten

 

 

2 nye og 1 velkendt svejsemaskine
 

TIG svejsemaskine
IMS TIF PRO 161 DC til bl.a.
mindre industrielle
produktionsopgaver og
montage mm.
Let og kompakt.
TILBUD DKK 5.995,-

Læs mere HER

 
MMA svejsemaskine
Parweld XTS 143 MMA
inverter til bl.a mindre
produktions- og vedligeholdes
opgaver mm.
Mulighed for TIG svejsning.
TILBUD DKK 1.295,-

Læs mere HER

 
MIG/MAG
svejseværk
Halvautomatisk svejseværk
med tre faser (380V), der
kombinerer svejseprocesser
for MIG/MAG, til tråd og gasløs
tråd og MMA.
TILBUD DKK 11.595,-

Se mere HER
 

Alle ovennævnte maskiner leveres med diverse tilbehør.
Klik på maskinens billede og se indholdet.

http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/produkter/tig-svejsemaskine-ims-tif-pro-161-dc/
https://loewener.dk/produkter/tig-svejsemaskine-ims-tif-pro-161-dc/
https://loewener.dk/produkter/mma-inverter-elektrodesvejser/
https://loewener.dk/produkter/mma-inverter-elektrodesvejser/
https://loewener.dk/produkter/ims-multiweld-320-t-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-multiweld-320-t-svejsemaskine/


 

Tilbud på svejsetilbehør
 
 

 

 

A-målslærer fra Filarc måler i mm og
in
Til måling af A-mål (indenfor 3-11mm), K-mål samt 50° og
60° fugevinkel. Måler også spalter på 1.5, 2.0 og 3.5mm.

Se mere HER

VL 2920/00 TILBUD DKK 215,-

 
 

 

 

Svejsegardin i mørkegrøn
Svejsegardin i mørkegrøn øjer i alle 4 side 180 x 180cm

Se mere HER

PAR-P3666G TILBUD DKK 275,-

 
 

 

 

Svejsespray
Svejsespray forhindrer svejsestænk i at sætte sig fast, er
naturligvis uden silikone super effektiv og uden CFC gas

Se mere HER

PAR-WR4075 TILBUD DKK 49,-
PAR-WR4005 5kg dunk TILBUD DKK 149,-
PAR-WR4025 25kg dunk TILBUD DKK 649,-

https://loewener.dk/produkter/a-malslaere/
https://loewener.dk/produkter/a-malslaere/
https://loewener.dk/produkter/svejsegardin/
https://loewener.dk/produkter/svejsegardin/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/produkter/svejsespray/


 

 

Flow meter
Flow meter argon/co2 op til 25L pr min

Se mere HER

PAR-806001 TILBUD DKK 48,-

 
 

 

 

Håndlampe
Håndlampe 15W LED COB
0 – 600 Lumens
Genopladelig 3,7V – 2600 mAh Li-po batteri
Operating time: 1,5 >15 h
380 x 40 x 45 mm

Se mere HER

GYS-057760 TILBUD DKK 319,-

 

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.

https://loewener.dk/produkter/flow-meter/
https://loewener.dk/produkter/flow-meter/
https://loewener.dk/produkter/demo-svejsemaskiner-svejsevaerker/
https://loewener.dk/produkter/pro-inspection-lamp-600l/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/


 

Køb dine svejsemaskiner og udstyr on-line på web-shoppen
 

 
 

 

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

 

https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
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/


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

 
Produktchef, 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
 
Image: FacebookImage: Linked InImage: You Tube

 

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager. Gælder til og med 30. maj 2021

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=mieiakiausakkicoaecumgamuqqiagqe&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=mieiakiausakkicoaecumgamuqqiagqe&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=mieiakiausakkicoaecumgamuqqiagqe&wrm=fmeld_nyhedsbrev

