Mød os på Roskilde Dyrskue på stand nr. 70.
Se et udpluk af hvad vi udstiller herunder

Bomag komprimeringsmateriel
Bomag BT 60 stamper, 58 kg
Lettere jordloppe / stamper, der tillader nem
håndtering.
Til brug i snævre områder og længere
arbejdsperioder.
Læs mere om stamperen HER

Bomag BVP 18/45
pladevibrator, 91 kg
Mindre en-vejs pladevibrator med en
arbejdsbredde på 45 cm.
Er velegnede til anlægsgartnere, sportspladser
og reparation af stier, gade og veje.

Læs mere om pladen HER

Bomag BMP 8500
råjordskompaktor
Den knækstyrede råjordskompaktor har en
overbevisende komprimeringsevne på 72 kN
og takket være det intelligente
vibrationssystem IVC, som konstant optimerer
kørehastigheden, bliver opgaven udført
hurtigst muligt.
Læs mere om den HER

Kubota teleskoplæsser og minigravere

Unik teleskoplæsser
- distancerer sig markant fra alle
eksisterende løsninger i
kompaktklassen
Kubota KTH4815 er en alsidig maskine, som er specielt
udviklet til arbejde under begrænsede pladsforhold. Til
trods for maskinens kompakte størrelse, er kabinen
rummelig med høj førerkomfort.
Den kan løfte en belastning på 1,4 ton i en højde på 4,8
meter, hvilket betyder, at den er helt unik og overgår
andre maskiner i samme kategori.
Læs mere om den HER

Kubota KX019-4 minigraver, 1,9 t
Kan med en gravedybde på 2,6 m lige nå det ekstra
stykke, der ofte mangler.
Nyudviklet kabine med gode adgangsforhold og rigelig

plads.
Læs mere om den HER

Kubota KX027-4 minigraver, 2,6 t
Alle styrkerne fra den forrige model (Kubota KX61-3) er
bevaret, hvortil der nu er kommet et bedre design,
større og moderne kabine samt mulighed for 2
proportionale hydraulikudtag.
Læs mere om den HER

Kubota U27-4 minigraver, 2,6 t
Minigraveren er en kompaktmaskine med en samlet
bredde på kun 1.500 mm og et bagudhæng, som kun
rager 40 mm ud over bæltet. Den er oplagt til opgaver
under trange pladsforhold, f.eks. i tæt bymæssig
bebyggelse.
Læs mere om den HER

Kubota KX080-4 minigraver, 8,2 t
Mingraveren er stærk, effektiv, støjsvag, miljøvenlig og i
det hele taget spækket med de unikke egenskaber og
fordele. Kan nu også fås med lang arm, så du kan grave
dybere og nå længere.
Læs mere om den HER

Brugte maskiner

Case 621
læssemaskine fra
1990

Twaites dumper,
2 t fra 2000

Ausa D600 APG
dumper fra 2017

Drejelad med højtip

Med kabine. Kørt 5 timer.

DKK 65.000,-

DKK 340.000,-

Takeuchi TB16
Hybrid el/diesel
minigraver fra
2007

Daewoo S55
minigraver fra
2006

Kubota U10-3 Joy
minigraver fra
2015

Med skovl og kipbar
planerskovl

Med Tiltman S30/150 og 3
skovle

DKK 179.000,-

DKK 129.000,-

Med skovl og planerskovl
DKK 115.000,-

Med skovl og nyere dæk.
DKK 85.000,-

Vind billetter
Nu har du mulighed for at vinde 2 billetter til Roskilde
Dyrskue. Det eneste du skal gøre er at svare på hvilken
stand vi står på og sende dit svar til NA@loewener.dk
Vi trækker 5 vindere fredag den 1. juni. Alternativt kan
du også deltage i vores konkurrence på Facebook.
Læs mere om Roskilde Dyrskue HER

Vi samler på tilfredse kunder
Se flere kunde cases HER

P.J.P Murer- og
OK Nygaard i
Entreprenørforretning Hasselager

Kloakmester
Torben Madsen
Otterup
har fået leveret en Kubota
KX080-4 minigraver.

har fået leveret en Kubota
har fået leveret 2 stk Kubota
KX080-4 minigraver med Engcon Kx 019-4 minigravere med en
EC209 tiltrotator
masse udstyr fra CP Metal

Søger du andet materiel - se et udvalg herunder

Vibrationsplader Bomag
Bomags udvalg af
tromletræk
vibrationsplader er stort,
hvad enten opgaven er
grusmaterialer eller
asfalt.
30 modeller fra 65-750
kg.
Se udvalget her

Kubota
minigravere

Bomag asfalt

Vi har et stort udvalg i
maskiner til asfalt
67 modeller, fra 3 - 33
branchen.
tons. Glat valse og
Fra den lille tromle til
fårefodsvalse
de store
Komprimeringsmåling
asfaltudlæggere og
fra simpel visning til
-fræsere
GPS systemer
Se vores tromletræk
her

Kubota
minilæssere

Se det store asfalt
udvalg her

Fejemaskiner
Vi har et bredt udvalg
af kompakte
fejemaskiner.
Fra 2 m3 til 5 m3.
Euro 6 motorer.
Op til 80 km/t.
Se udvalget af
kompakte
fejemaskiner her

Ausa dumpere Mathieu
fejemaskiner

Find din kontaktperson her

Distriktschef
Salg, Øst
Jesper K. Larsen
Mobil: +45 40 643 017
Mail: jkl@loewener.dk

Salgskonsulent
Fyn og
Sydjylland
Jeppe Hansen
Mobil: +45 40 643 015
Mail: jeh@loewener.dk

Salgskonsulent, Produktchef,
Asfalt og
Midt og
fejemaskiner
Nordjylland
Per Hermann
Mobil: +45 40 643 002
Mail:
phm@loewener.dk

Salgskonsulent
København
Kenneth Knøfler
Mobil: +45 40 643 055
Mail: kk@loewener.dk

Henning Stampe
Mobil: +45 40 643 010
Mail: hs@loewener.dk

Salgskonsulent
Midt- og
Østjylland
Hans Jørgen Schmidt
Mobil: +45 40 643 044
Mail: hjs@loewener.dk

Servicechef, Øst Servicechef,Vest
Ole Jensen
Mobil: +45 40 643 009
Mail: oj@loewener.dk

Per Hansen
Mobil: +45 40 643 035
Mail: ph@loewener.dk

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:

Procesteknik

Industriteknik

Værkstedsteknik

Entreprenør

Afmeld nyhedsbrev
Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik på dette link for information om
Løweners registrering, opbevaring og brug af kundedata.
Alle priserne er ekskl. moms og ab lager Glostrup/Stilling. Forbehold for udsolgte maskiner.

