
 

 

Kom til Åbent Hus den 21. - 22. sep.
på Niels Bohrs Vej 31 C, Stilling, 8660 Skanderborg

Begge dage fra 10 - 16
 

 

 

 

Se demonstration af Kubota minigravere og -læssere
 
 

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

 

 

Kubota læssemaskine
Kubota har udviklet en ny serie af 8 knækstyrede
minilæssere med en driftsvægt fra 1.000 kg til 2.800 kg.
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Maskinerne i den nye RT-serie er beregnet til en lang
række opgaver inden for eksempelvis byggeri og anlæg,
gartnerier og landbrug. De nye minilæssere er
kompakte, sikre og komfortable.

Læs mere om dem HER

 

Kubota kompakt
teleskoplæsser type KTH4815
En alsidig maskine, som er specielt udviklet til
arbejde under begrænsede pladsforhold.
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

TILBUD DKK 3.790,- pr. mdr. *

 

 

Ekstra gode Åbent Hus tilbud begge dage
- se et udpluk herunder

 

 

Kubota U10-3SL minigraver 1,1 t
med sidemonteret joystick
Super kompakt Kubota minigraver uden bagende.
Ideel partner til at klare alle mindre opgaver for
anlægsgartnere, brolæggere og mindre entreprenører.

Læs mere om den HER

TILBUD DKK 1.625,- pr. mdr. *
Inkl. mekanisk fæste, 30 cm lerskovl og 80 cm fast
planerskovl

 

Kubota KX016-4 minigraver 1,6 t
Minigraver med udskydelig undervogn. Den lave vægt
gør det muligt for de fleste at transportere den på en
trailer.
Nyudviklet kabine med gode adgangsforhold og rigelig
plads.

Læs mere om den HER

TILBUD DKK 2.085,- pr. mdr. *
Inkl. Halvautomatisk fæste med krog, 40 cm graveskovl
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og 100 mm fast planerskovl
 

 

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

TILBUD med enkelt proportionalstyring DKK 2.735,- pr.
mdr. *
TILBUD med dobbelt proportionalstyring DKK 2.805,-
pr. mdr. *

 

Kubota KX057-4 minigraver 5,5 t
Kubota KX057-4 er en alsidig og stærk maskine, der
løser mange former for opgaver – uanset
driftsbetingelserne er hårde og udfordrende.
Maskinen har luksuskabine med bredere dør, god
benplads og komfortabelt førersæde.

Læs mere om den HER

TILBUD DKK 4.645,- pr. måned*

 

 

 

 

Kubota R085 læssemaskine
Nye standarder er sat indenfor minilæssere,
både på performance og fører komfort.
Den rummelige kabine er designet til at holde
dig komfortabelt fra start til slut.

Læs mere om den HER

TILBUD DKK 4.030,- pr. mdr. *

 

Bomag BW 177 D-5 tromletræk
Mellemstørrelse ”standard” tromletræk med en
arbejdsbredde på 169 cm.
I version 5 er kabinen i nyt design, hvilket blandt andet
giver et bedre udsyn og trækkraften er også blevet
forbedret.

TILBUD DKK 4.700,- pr. mdr. *

Læs mere om den HER
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Brugte minigravere
 

Kubota U10-3
1,1 ton
Lige nu har vi flere på lager
både med og uden skovle

DKK fra 65.000,-

 

Kubota KX 41-3V
1,7 ton
Fra 2009

DKK 74.000,-

 

Kubota KX080
8 ton
Fra 2009. Med
centralsmøring og skovle

DKK 310.000,-

 
 

 

Følg os på de
sociale medier

 

 

Vi tager dine data seriøst
 

 

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

 
 

Søger du andet materiel - se et udvalg herunder
 

Vibrationsplader Bomag Bomag asfalt Fejemaskiner
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Bomags udvalg af
vibrationsplader er stort,
hvad enten opgaven er
grusmaterialer eller
asfalt.

30 modeller fra 65-750
kg.

Se udvalget her

  tromletræk
67 modeller, fra 3 - 33
tons. Glat valse og
fårefodsvalse
Komprimeringsmåling
fra simpel visning til
GPS systemer

Se vores tromletræk
her

  Vi har et stort udvalg i
maskiner til asfalt
branchen.
Fra den lille tromle til
de store
asfaltudlæggere og
-fræsere

Se det store asfalt
udvalg her

  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

 

Kubota
minigravere

 

Kubota
minilæssere

 

Ausa dumpere

 

Mathieu
fejemaskiner

 

Find din kontaktperson her
 

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

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

  Produktchef,
Asfalt og
fejemaskiner
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

 

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

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

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

  Servicechef,Vest
Per Hansen
Mobil: +45 40 643 035
Mail: ph@loewener.dk
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Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:
 

Procesteknik

 

Industriteknik

 

Værkstedsteknik

 

Entreprenør
 

 
 

 

Afmeld nyhedsbrev
 

* Priserne er pr. mdr. ekskl. moms og ab lager. 20% udbetaling. 60 mdr. ydelse. 20% rest.
Forbehold for udsolgte maskiner.
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