
 

 

Vi byder julen velkommen med nyheder og tilbud
 

 

Nyheder
 

Fluidwell display - der kan modstå selv ekstreme vejrforhold
 

Det nye alsidige F190 display kan vise både niveau, temperatur og tryk. F190 kan modtage
(0)4-20mA input signaler fra hvilken som helst analog måler. Den nye måler kan arbejde med
forskellige måleenheder og har to alarmniveauer (lavt og højt).
Displayet er konstrueret til at modstå ekstreme vejrforhold som regn, sne, sol, sand, saltholdige
vejrforhold og temperatur mellem – 40 og + 80GRC.

Læs mere om den HER
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Nyt familiemedlem i Rotomils
vakuumserie - 12 m3/timen
Den nye et trins olielamelvakuumpumpe på 12
m³/timen er den tredje i Rotomils serien, som
herudover tæller K04 på 4 m³/timen og K08 på
8 m³/timen.
Slutvakuumet for alle tre pumper er 2 mbarA.
Kompakt og lave støjniveau med indbygget
olietågefilter og gasballast.

Læs mere HER

 

 

Tilbud
 

Magnetventiler
Servostyret 1½” magnetventil type 6213. To vejs ventil
normalt lukket og til 230VAC.
Ventilen har en fjederkoblet membran der åbner uden
differenstryk. Ventilen er egnet til anvendelse i væsker.
Den er lukningsdæmpet og støjsvag og med omformet
kabinet med høj overfladekvalitet.

TILBUD DKK 2.150,-

 

 

 

Olielamelvakuumpumpe Evisa E25
Pumpen har en kapacitet på 28 m3/timen, slutvakuum 6
x 10-1 mbar med justerbar gasballast. Pumpen har stor
kapacitet til vanddampe. Indbygget olietågefilter
forhindrer olietåger at slippe ud. Anvendes til
applikationer indenfor industri og medicin.
Leveres med 100% syntetisk olie. Service udføres nemt
fra den ene side, uden at man skal afbryde
rørtilslutninger.

Læs mere her

TILBUD DKK 9.325,-
 

Manometer til måling af vakuum
Til måling af vakuum fra –1000 til 0 mbar med tilslutning
G½B. Viserhus er i rustfrit stål AISI 304 med en
diameter Ø100, med bajonetring og i henhold til
EN837-3. Nøjagtighedsklasse 1,6.

Læs mere HER

TILBUD DKK 400,-
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Fluidwell doseringsautomat
Fluidwell FW 310 er en doseringsautomat til styring af
batch-og fylde opgaver, hvor batchstørrelsen skifter
jævnligt. Der er fuldt numerisk tastatur i forskellige
sprog.
Komplet dataopsamling, hvis strømforsyningen svigter.
Der er pulsindgange (Re-kontakt, Namur, NPN/PNP) og
relæudgange. Vægmonteret kabinet er standard.

Læs mere HER

TILBUD DKK 3.500,-
 

 

Ultralydsmåler til måling af flow i
væsker type Flowmax 44i
Måleren kan måle flow i ledende og ikke ledende
væsker i rør og slanger og udmærker sig ved at have en
høj nøjagtighed og reproducerbarhed. Måleren kan
måle væsker som demineraliseret vand, kosmetiske
væsker, væsker til fødevarer og aggressive væsker (det
bør helst være rene og homogene væsker).

Læs mere HER

TILBUD DKK 5.200,-
 

 

 

Grün fadpumpe til vandige ikke
brandbare væsker – Type BS1
Til almen brug for tømning af beholdere eller
overpumpning til tanke.
Fremstillet med pumperør i PP og aksel i AISI 316, giver
en solid og holdbar konstruktion. Motor med
kvik-kobling betyder en hurtig montering af motor og
pumperør. Efter brug kan pumpen hænges op på det
medfølgende vægbeslag.
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Læs mere HER

TILBUD DKK 6.300,-
 

Dykpumpe med åbent pumpehjul for
drænvand med op til 10mm partikler
Model Calpeda GXR med svømmeafbryder
Med dobbelt mekanisk akseltætning af SIC/SIC/Viton i
oliebad. Dette giver god beskyttelse ved eventuelt
tørløb.
Motor 0,25kW, 1x230V, 50 Hz, 10 m kabel. Inkl.
Stikprop med jord
Kapacitet: 1,2 m3/h ved 8,3 mvs og 10,2 m3/h ved 1,7
mvs. Tilslutning: 1 ¼” RG

Læs mere HER

TILBUD DKK 1.700,-
 

 

 

 

Selvansugende transportabel
centrifugalpumpe - MSA 50 2"
Selvansugende transportabel centrifugalpumpe for
pumpeopgaver, hvor adgang til strøm ikke er mulig. Den
kraftige 4-takt benzindrevne motor sikrer en høj ydelse,
er robust, driftssikker og let at håndtere.
Leveres med slangeforskruninger og spændebånd, 4m
PVC-sugeslange og filterkurv.

Læs mere HER

TILBUD DKK 3.200,-
 

Dykpumpe for tømning ned til 1mm -
EGO 500
De indbyggede niveaufølere og elektronikmodulet gør
det muligt for brugeren selv at justere start- og stop
niveau helt frit. Med de kompakte dimensioner kan
pumpen monteres i meget små brønde eller
fordybninger. Den indbyggede tidsforsinkelse eliminerer
uønskede start/stop.

Læs mere HER

TILBUD DKK 1.295,-

 

 

Borerørspumpe for 4” brønde type
SFM 70
Pumpen er designet til høj ydeevne og stabilitet. Den
oliefyldte motor sikrer lang levetid for alle bevægelige
dele og for kobberviklingerne. Både installation og
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  vedligehold er hurtig og let.

Læs mere HER

TILBUD DKK 2.825,-

 

HUSK OGSÅ..
 

 

Følg os på de
sociale medier

 

 

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
Danilo Chiappini
Mobil: +45 40 643 029
Email: dc@loewener.dk

 

Markedschef
Lars Nissen-Petersen
Mobil: +45 40 643 005
Email: lnp@loewener.dk

 

Intern salgssupporter
Anja Bidstrup
Telefon:+45 43 200 353
Email: ab@loewener.dk
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Ekstern salg
Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk

 

Salgschef,
Procesteknik
Jeanell B. Sand
Mobil: +45 40 643 028
E-mail: jbs@loewener.dk

 

 

 

Ønsker du service på eksisterende målere, pumper
eller vakuum-systemer 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 nyhedsbrev
 

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Tilbuddene er gældende til og med 30.
december 2018.
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