
Tromletræk
– Serie 3 –

Tromletræk
– Serie 4 –

Tromletræk
– Serie 4 –

Tromletræk
– Serie 40 –

Tromletræk
– Serie 4 –

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 124 DH-4+ 3300 1200 Deutz
BW 124 PDH-4+ 3350 1200 Deutz
BW 124 PDB-4+ 3650 1200 Deutz
BW 145 D-3* 4990 1426 Deutz
BW 145 DH-3* 5050 1426 Deutz
BW 145 PDH-3* 5330 1426 Deutz

*med ROPS-kabine    +med ROPS/FOPS

Anvendelsesområder Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 211 D-4 10950 2130 Deutz
BW 211 PD-4 11930 2130 Deutz
BW 212 PD-4 12725 2130 Deutz
BW 213 D-4 12525 2130 Deutz
BW 213 DH-4 12700 2130 Deutz
BW 213 PD-4 12975 2130 Deutz
BW 213 PDH-4 13100 2130 Deutz
BW 214 DH-4 14390 2130 Deutz
BW 214 PDH-4 14790 2130 Deutz

*med ROPS-kabine

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 216 D-4 15700 2130 Deutz
BW 216 PD-4 16200 2130 Deutz
BW 216 DH-4 16550 2130 Deutz
BW 216 PDH-4 16950 2130 Deutz
BW 219 D-4 19050 2130 Deutz
BW 219 PD-4 19390 2130 Deutz
BW 219 DH-4 19200 2130 Deutz
BW 219 PDH-4 19650 2130 Deutz
BW 226 DH-4 25210 2130 Deutz
BW 226 PDH-4 24650 2130 Deutz

*med ROPS-kabine

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 177 D-4 7500 1686 Deutz
BW 177 DH-4 7840 1686 Deutz
BW 177 PDH-4 8100 1686 Deutz
BW 179 DH-4 9400 1686 Deutz
BW 179 PDH-4 9660 1686 Deutz

*med ROPS-kabine

10 – 15 t
Til middelsvære og meget svære kom-
primeringsarbejder. 
D-modellerne er beregnet til komprime-
ring af hydraulisk bundne materialer,
sand, grus, skærver, svagt kohæsive
materialer samt sten- og klippemasse.
PD-maskinerne er specielt udviklet til
stærkt kohæsive materialer med højt
vandindhold.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 211 D-40 9500 2130 Deutz
BW 211 PD-40 10500 2130 Deutz
BW 212 D-40 10900 2130 Deutz
BW 212 PD-40 11350 2130 Deutz
BW 213 D-40 12420 2130 Deutz
BW 213 PD-40 12870 2130 Deutz

*med gelænder

Tromletræk med vibrationsplader
– Serie 4 –

Til komprimering af friktionsmateriale og
overflader, der er tilbøjelige til at løsne sig,
f.eks. sand og grus. Også velegnede til
overfladekomprimering af bærelag af grus
og skærver.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 213 DH-4 14100 2130 Deutz
BW 213 DH-4 BVC/P 15300 2130 Deutz
*med ROPS-kabine

16 – 26 t
Til middelsvære og ekstremt svære kom-
primeringsarbejder. D-modellerne er 
beregnet til komprimering af hydraulisk 
bundne materialer, sand, grus, skærver, 
svagt kohæsive materialer samt sten- og 
klippemasse. PD-modellerne er specielt 
velegnede til stærkt kohæsive materialer 
med stort vandindhold (ler).
H-modellerne har større motorkraft og 
øget klatreevne og er derfor perfekte til 
komprimerings- og planeringsarbejder i krævende terræner.

Tromletræk med specialvalser
– Serie 4 –

Polygonvalse
Til dybdekomprimering af materialer med
blandede kornstørrelser og kohæsions-
jord i store lagtykkelser.

Stenknuser
Til knusning og komprimering af blød og
middelhård stenmasse.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

Polygonvalse
BW 213 DI-4 BVC 15070 2130 Deutz
BW 226 DI-4 BVC 25350 2130 Deutz
Stenknuser
BW 226 RC-4 BVC 26400 2130 Deutz
*med ROPS-kabine

3 – 6 t
Til lettere og middelsvært komprimerings-
arbejde. DH-modellerne er beregnet til 
komprimering af friktionsmateriale (sand, 
grus og skærver), svagt kohæsiv jord og 
hydraulisk bundne materialer. 
PD-modellerne er primært beregnet til 
stærkt kohæsive jordarter med højt vand-
indhold (lerjord). 
H-modellerne har større motorkraft og 
øget klatreevne og er derfor velegnede til 
komprimerings- og planeringsarbejder i krævende terræner.

7 – 9 t
Til middelsvært komprimeringsarbejde. 
D-modellerne er beregnet til komprimering 
af friktionsmateriale (sand, grus og 
skærver), svagt kohæsive underlag og 
hydraulisk bundne materialer. 
PD-modellerne er udviklet og konstrueret 
til stærkt kohæsive jordarter med højt 
vandindhold (ler). H-modellerne har større 
motorkraft og øget klatreevne og er derfor 
velegnede til komprimerings- og plane-
ringsarbejder i krævende terræner.

Bugserede tromletræk

Til komprimering af næsten alle jord-
bundstyper, f.eks. sand, skifer, grus, 
forskellige sammensætninger, større og
mellemstore sten, skærver og kohæsions-
jord (lerjord). 

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt bredde
(CECE) kg mm

BW 6 5880 1700 Deutz
BW 6 S 6770 1700 Deutz

07
/0

8 
P

R
D

K
 1

01
01

4

LØWENER er lige i nærheden og parat med
en løsning på alle opgaver, der handler om
komprimering, kompaktering og service.

BOMAG er førende på verdensmarkedet for udstyr og maskiner til kompri-
mering og kompaktering og har datterselskaber, repræsentanter og værk-
steder overalt i verden. 

Som BOMAGs repræsentant på det danske marked står LØWENER klar
med kompetent og professionel rådgivning, opgaveløsning og service –
uanset om der er tale om større projekter eller mindre opgaver.

SERVICE hvor som helst og når som helst
er en af LØWENERs kernekompetencer.

Det er LØWENERs målsætning at tilbyde kunderne hurtig og kompetent
service på industriudstyr, anlægsmateriel og alt det andet, vi er specia-
lister i.

LØWENERs serviceorganisation er landsdækkende med et stort antal
specialuddannede montører og serviceteknikere, der sikrer, at kundernes
udstyr og maskiner kører optimalt. Reparation og service kan udføres på
vores lokale værksteder eller ved besøg med servicevogn direkte hos kun-
derne.

LØWENER har serviceværksteder i Glostrup og Hadsten og opfører nu et
nyt topmoderne servicecenter med salgs- og demonstrationsfaciliteter i
Stilling v/Skanderborg. 

+ www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com +

V. Løwener A/S
Postboks 1330, Smedeland 2 
DK-2600 Glostrup 

Tel. +45 43 200 300, Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk, www.loewener.dk

Servicecenter Hadsten
Skanderborgvej 13, 8370 Hadsten
Tel. 86 982 288

10 – 15 t
Til middelsvære og meget svære kom-
primeringsarbejder. D-modellerne er 
beregnet til komprimering af hydraulisk 
bundne materialer, sand, grus, skærver, 
svagt kohæsive underlag samt sten- og 
klippemasse.
PD-modellerne er specielt velegnede til 
stærkt kohæsive materialer med stort 
vandindhold (ler). H-modellerne har større 
motorkraft og øget klatreevne og er derfor 
velegnede til komprimerings- og planeringsarbejder i krævende
terræner.
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Jordkompaktorer

Jordkompaktorer anvendes til jord-, 
komprimerings- og anlægsarbejder, der
strækker sig over større arealer, f.eks.
vejbyggeri. Maskinerne er perfekte til
blandingsjord og kohæsive materialer 
i tynde og middeltykke lag.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt bredde
(CECE) kg mm

BC 462 EB 21300 2885 Deutz
BC 672 EB-2 28900 3550 Deutz
BC 772 EB-2 35300 3775 Deutz

Bugserede fræsere

Til stabilisering af underlaget ved 
iblanding af kalk, flyveaske eller cement 
i det bestående materiale samt til stabi-
lisering af frostbeskyttelses- og bærelag.
Fræserne er bl.a. velegnede ved anlæg-
gelse af lossepladser samt til arbejde 
i lerjord og i skovområder.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Arbejdsdybde
vægt bredde mm
(CECE) kg mm

BSF 2200 3580 2200 400
BSF 2500 3920 2500 400

Bindemiddelspredere

Bindemiddelspredere er beregnet til 
ensartet tilsætning af bindemiddel 
i pulverform, f.eks. kalk, cement, 
flyveaske eller blandingsbindemiddel til
forbedring og stabilisering af jordbunden.

Anvendelsesområder

Type Kapacitet Arbejdsbredde Version
m2 mm

BS 3200 3,2 2500 Frontmonteret
BS 10000 10 2800 Anhænger
BS 12000 12 2800 Anhænger
BS 16000 16 2800 Anhænger
BS 16000 PROFI 16 2500 Lastvogn
BS 19000 PROFI 19 2500 Lastvogn

Maskiner til jordstabilisering
og materialegenbrug (MPH)

MPH-maskinerne er udviklet til genanven-
delse af materiale og stabilisering af un-
derlaget. Når maskinen anvendes til 
genbrug af materiale, bliver de gamle
defekte sorte overflader inklusive bære-
laget revet op, knust og blandet med nyt
bindemiddel. Når maskinen anvendes til
stabilisering af underlaget, blandes der
kalk, flyveaske eller cement i det beståen-
de materiale til forbedring af jordbunden,
frostbeskyttelses- og bærelagene. 

EVIB-Meter (BEM) er et komprimerings-
målesystem, som er udviklet af BOMAG.
Systemet anvendes til kontinuerlig måling
af den dynamiske stivhed i underlaget og
analog visning af resultatet i form af EVIB
(MN/m2).

EVIB-Meter er en uundværlig hjælp til
løbende kontrol af komprimeringsarbejdet
og bæreevnen i underlaget i forbindelse
med jordarbejde og vejbyggeri. EVIB-Meter
står i direkte sammenhæng med EV2, der
måler modstandsdygtigheden i under-
laget.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt bredde
(CECE) kg mm

MPH 122-2 20950 2330/2530 Deutz
MPH 125 24500 2330/2530 Deutz

EVIB-Meter

Anvendelsesområder

BOMAG dokumentationssystemet 
BCM 05 er suppleringsudstyr til måle-
systemerne BEM, BTM plus og BTM prof 
og anvendes ved komprimering af meget 
store arealer og overalt, hvor der er 
strenge krav til den dynamiske kontrol af
komprimeringsdækningen (FDVK) og 
dokumentation for ensartethed i kom-
primeringen.

BCM 05 finder bl.a. anvendelse ved 
anlæg af veje, jernbaner og lufthavne, anlæggelse af losse-
pladser, fundamentering m.v.

Anvendelsesområder

Komprimeringskontrol BCM 05

Terrameter BTM plus / BTM prof

Komprimeringsmålesystemet Terrameter 
(BTM plus, BTM prof) måler den dynamis-
ke stivhed i underlaget i form af EVIB
(MN/m2) og viser målingerne på BOMAG 
betjeningspanelet. BTM prof versionen er 
udstyret med en printer til udskrivning af 
EVIB dokumentationen. EVIB står i direkte 
sammenhæng med EV2, der måler mod-
standsdygtigheden i underlaget.
Terrameter BTM plus og BTM prof er 
udstyr til vurdering og styring af kom-
primeringsarbejdet i forbindelse med jordarbejder og vejbyggeri
samt til dynamiske kontrol af komprimeringsdækningen (FDVK),
f.eks. ved indbygning af jordlag, ubundne bærelag og frostbe-
skyttende lag.
BTM prof målesystemet er standardudstyr på VARIOCONTROL
tromletræk.

Anvendelsesområder

BCM 05 positioning er en software til 
dynamisk kontrol af komprimerings-
dækningen (en FDVK-software), som er 
udviklet af BOMAG. BCM positioning 
muliggør opkobling af lokale DGPS/ATS-
systemer til BOMAG målesystemerne – 
forudsat, at komprimeringsudstyret alle-
rede er forsynet med et BCM 05-system. 
Tromletrækkets position bestemmes af 
BCM 05 i samarbejde med DGPS/ATS. 
BCM 05 positioning sikrer en førsteklasses 
og entydig dokumentation for den gennemførte dynamiske kontrol 
af komprimeringsdækningen (FDVK) og lagring af dokumentationen.

Anvendelsesområder

BCM 05 positioning

Jordkomprimering / kompaktering

Produktoversigt

Jordkomprimering / kompaktering

Affaldskompaktorer

Til kompaktering og jævning af alle 
former for affald, storskrald, murbrokker
etc. fra industri og husholdninger. 
RB-versionen leveres med skovl.
RS-versionen leveres med dozerblad.

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt bredde
(CECE) kg mm

BC 462 RB 21300 2998 Deutz
BC 472 RB 24000 3600 Deutz
BC 472 RS 25000 2998 Deutz
BC 572 RB-2 28600 3800 Deutz
BC 672 RB-2 32100 3800 Deutz
BC 772 RB-2 36500 3800 Deutz
BC 972 RB-2 46500 5200 Deutz
BC 1172 RB-2 54500 5200 Deutz
BC 772 RS-2 37300 3800 Deutz

BOMAG VARIOCONTROL (BVC)
– Til tromletræk serie 4 –

Anvendelsesområder

Type Drifts- Arbejds- Motor
vægt* bredde
(CECE) kg mm

BW 177 DH-4 BVC 8800 1686 Deutz
BW 213 DH-4 BVC 14900 2130 Deutz
BW 226 DH-4 BVC 25760 2130 Deutz

*med ROPS-kabine

BOMAG VARIOCONTROL (BVC) tromletræk er 
beregnet til komprimering af alle former for 
materiale, der forekommer ved jordarbejde. 
Sammenlignet med konventionelle tromletræk 
byder BVC-systemet på løbende optimering af 
komprimeringseffekten. Den hurtige og trinløse 
tilpasning af amplituden og dermed komprime-
ringsenergien betyder bedre beskyttelse af 
overflader på lag af sand, grus og frostbe-
skyttelse. BVC-modellerne er som standard 
udstyret med BOMAGs komprimeringsmåle-
system BTM prof, der måler den dynamiske 
stivhed i underlaget, EVIB-værdien (MN/m2). 
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