
 

 

SOMMERTILBUD
Fronius svejsemaskiner

 

 

Én og samme svejsemaskine til tre svejseprocesser
- Fronius TransSteel 2200 til MIG/MAG, TIG og MMA

TransSteel 2200 er velegnet til manuelle applikationer med svejsning i stål i såvel industrien som
på montage- og reparationsværkstedet. Med en vægt på kun godt 15 kg og et forbløffende robust
kabinet er strømkilden et praktisk svejseredskab at tage med fra sted til sted.

Læs mere om den HER

SOMMERTILBUD DKK 16.050,- inkl. FAZOR svejsehjelm og TIG svejsehandsker
 

Løwener har fået sin egen YouTube kanal
 

 

Bliv klogere på indstillingerne af dine svejsemaskiner
Se vores YouTube videoer HER

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/produkter/transsteel-2200-svejsemaskine-mig-mag-tig-mma/
https://loewener.dk/produkter/transsteel-2200-svejsemaskine-mig-mag-tig-mma/
https://www.youtube.com/channel/UCocCzAidFOJp5JyC7tBn5nQ
https://www.youtube.com/channel/UCocCzAidFOJp5JyC7tBn5nQ


Finder du ikke den du søger, kontakt os, så finder vi en løsning.
 

Vi byder velkommen til
 

 

Kristian Damberg
Kristian er ansat som ny serivcetekniker i
afdelingen for svejse- og skæreteknik efter
Claus Larsen som er gået på pension. Kristian
har sin daglige gang i Glostrup men laver også
udekørende arbejde.
Vi byder ham velkommen og ser frem til et godt
samarbejde.

 

Vi har meget mere i svejse- og skæreteknik
 

Filarc pulverfyldt
rørtråd

 

ESAB
tilsatsmaterialer

 

Autogenudstyr

 

Vi tager din data seriøst
 

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

 

Find din kontaktperson her
 

Produktchef, Skær
 

Produktspecialist,
 

Applikationstekniker

https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/hardpasvejsning/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/esab-tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/segmenter/industri/autogenudstyr/
https://loewener.dk/om-os/registrering-kunders-persondata-betingelser/
https://loewener.dk/om-os/registrering-kunders-persondata-betingelser/


Ken M. Hansen
Mobil: +45 40 643 041
Email: kmh@loewener.dk

Skær
Carsten Voss
Telefon: +45 43 200 378
Email: cv@loewener.dk

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
E-mail: crk@loewener.dk
 

  Salgssupporter, Svejs
Helle Berthelsen
Telefon: +45 43 200 375
Email: hb@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 nyhedsbrevet

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Tilbuddene er gældende til og med 30.8.2018

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

