NYHED - Mathieu MC 110 fejemaskine - 1 m3
En fejemaskine med appetit
på affald
1m3 kompakt fejemaskine med stor
manøvredygtighed som er velegnet til fejning i
byområder og hvor pladsen er trang.
Høj kørerkomfort med godt udsigtforhold.
Rummelig kabine med fremragende komfort.
Læs mere om fejemaskinen HER

360° panoramaudsigt

Se den nye fejemaskine på Store Fejedag den 20. september
Vi gentager succesen
- sæt allerede kryds nu
Kom til Store Fejedag den 20. september i
vores ServiceCenter på Niels Bohrs Vej i
Stilling.
Her kan du opleve demonstrationer af vores
fejemaskiner og høre spændende foredrag om
den nyeste teknologi.
Hold øje med vores næste nyhedsbrev sidst i
august for mere information .

Den store - Mathieu MC 210 - 2m3 kompakt fejemaskine
Velegnet til fejning i byområder og hvor pladsen er
trang. Effektiv og miljøvenlig.
• Fejebredde fra 1.280 til 2.450 mm
• 4-hjulsstyring

• 3. kost/ukrudtsbørste - Fejebredde 2.700 mm
• Nem at bruge – kun et joystick til betjening af koste
• Suverænt markedets kraftigste sugeevne

Se flere fordele her eller se en video her

Kunde cases
2 stk AZURA MC 210
fejemaskiner til Hjørring
Kommune
Ved valget af fejemaskine lagde de vægt på:
Chaufførerne: Store kabine med god plads til
høje chauffører (nogle af dem er tæt på 2 m.)
Værkstedet: God adgang til service. Kubota
motor. Placering af ventiler
Læs mere om casen HER

Mathieu Azura MC 210
fejemaskine til Kaj Bech
Kaj Bech planlægger og udfører fejning med
selvkørende feje-/sugemaskiner, manuel
affaldsopsamling, oprensning af
rendestensbrønde og -riste m.m.
Læs mere om cases HER

Brugte fejemaskiner

Kärcher ICC1 fra

2003, kørt 795 timer CityCat 2020 fra
DKK 74.000,2007, kørt 8.020
timer

Boschung S3 fra
2009, kørt 6.000
timer
95.000,-

DKK 125.000,-

Vi tager dine data seriøst
GDPR-persondataforordningen
Løwener tager GDPR-persondataforordningen
seriøst. Klik HER for information om Løweners
registrering, opbevaring og brug af kundedata.

Dine kontaktpersoner

Servicechef Vest
Produktchef,
fejemaskiner og asfalt Per Hansen
Henning Stampe
Mobil: +45 40 643 010
Email: hs@loewener.dk

Mobil: +45 40 643 035
Email: ph@loewener.dk

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

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:

Procesteknik

Industriteknik

Værkstedsteknik Entreprenør

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager Glostrup/Stilling.

