
 

 

 

Løwener byder velkommen til Claus R. Kirkebække
 

 

Den 1. marts startede Claus Ryvang Kirkebække som ny
produkt- og salgsansvarlig i vores afdeling for Svejseteknik.
Claus er oprindeligt uddannet klejnsmed ved Novenco. Han har
senere arbejdet som smed hos Hydrema og efter nogle år som
smed, har han været sælger hos bl.a. Hydrema.
Claus har gennem det seneste år gennemført en del
kommercielle kurser og uddannelser gennem TACK
International.

Vi byder Claus velkommen.
 

En HGG løsning til præcis og produktiv skæring af store rør
 

Den robuste SPC skæremaskine fra HGG Group er den
direkte vej til omkostningsbevidst skæring af huller og
sadelstykker i meget store og tykke rør. Hjernen i
maskinen er HGG’s specialudviklede auto-fokus robot til
højpræcisions skærepositionering og -bevægelse, så
selv de skrappeste tolerancer overholdes.

Læs mere maskinen HER

 

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/kontakt/medarbejdere/claus-r-kirkebaekke/
https://loewener.dk/blog/2018/03/05/hgg-loesning-praecis-produktiv-skaering/


 

Løwener tilbyder nu udlejning af svejse- og skæremaskiner
- se et udpluk herunder

 

 

Transpocket 150
Den nye TransPocket 150 svejsemaskine er vejen til
flotte svejseresultater – uanset svejseprocessen.
Den digitale controller tilpasser strømkilde
karakteristikken til anvendte elektrodetype.
Herved opnås fantastiske svejseegenskaber på
baggrund af en optimal elektrodetænding med lavere
kortslutningsstrøm og markant mindre svejsesprøjt i
svejseprocessen.

Læs videre her
 

Fronius Transpuls 500i
En fuldt digitaliseret, mikroprocessorstyret MIG/MAG
svejseplatform.

Svejseprocesser
• MIG/MAG svejsning (manuel/automatisk)
• MIG lodning
• TIG DC
• MMA elektrodesvejsning

Læs mere her
 

 

 

 

Fronius Accupocket 150
En letvægts batteridrevet svejsemaskine til ”on-site”
MMA elektrodesvejsning. Vejer kun 11 kg i alt inkl.
indbygget genopladeligt lithiumbatteri.
God til opgaver hvor der er langt til stikkontakter.

Svejseprocesser
• MMA elektrodesvejsning

Læs mere her
 

Løwener søger servicetekniker til svejse- og skæreteknik

https://loewener.dk/blog/2018/03/05/hgg-loesning-praecis-produktiv-skaering/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-150/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-150/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-500-i/
https://loewener.dk/produkter/transpocket-500-i/
https://loewener.dk/produkter/accupocket-batteridrevet-elektrodesvejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/accupocket-batteridrevet-elektrodesvejsemaskine/


 

Vores servicetekniker med svejse-/skærespeciale går på
pension, og vi har brug for en kvalificeret afløser.
Har du talent for service og reparation af svejse- og
skæremaskiner og gerne flere til ?
Så er det dig vi mangler til vores professionelle
serviceteam på værkstedet i Glostrup.

Læs mere om jobbet HER

 

 

Vi har meget mere i svejse- og skæreteknik
 

Filarc
pulverfyldt
rørtråd

 
ESAB
tilsatsmaterialer

 
Hypertherm
skæremaskiner

 
Autogenudstyr

 

Find din kontaktperson her
 

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, Vest
Svejs og Skær
Peter Henriksen Rosager-Lund
Mobil: +45 43 200 309
E-mail: phr@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

 
Salgssupporter, Svejs
Helle Berthelsen
Telefon: +45 43 200 375
Email: hb@loewener.dk

https://loewener.dk/om-os/loewener-soeger/loewener-soeger-servicetekniker-svejse-skaereudstyr/
https://loewener.dk/om-os/loewener-soeger/loewener-soeger-servicetekniker-svejse-skaereudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/hardpasvejsning/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/esab-tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/autogenudstyr/


E-mail: crk@loewener.dk
 

Ønsker du service på eksisterende
skæremaskiner eller svejseudstyr og/eller en
aftale i form af en servicekontrakt, kontakt:
Serviceleder
José M. Fernandez
Telefon: +45 43 200 371
E-mail: jf@loewener.dk

 

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:
 

Procesteknik

 

Industriteknik

 

Værkstedsteknik

 

Entreprenør
 

 

Afmeld nyhedsbrevet
 

Alle tilbudene er ekskl. moms og ab lager Glostrup.

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

