
 

 

 

NYHED - Fronius TransTig 170 / 210 svejseanlæg
Perfekt til montagearbejde

 

 

Masser af fordele til dig som bruger
• Udviklet med fokus på allerbedste lysbue og brugerkomfort
• 40% lavere energiforbrug i forhold til tidligere modeller
• Kompakt maskine med lav vægt, 9,7 kg.
• Høj tolerance overfor spændingsudsving -30 %
• Perfekt TIG og elektrode maskine til montagearbejde

Se mere HER

INTRO TILBUD PÅ KOMPLET SVEJSEANLÆG

TransTig 170 - DKK 10.995,-
TransTig 210 - DKK 12.995,-
 

http://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transtig-170-dc-svejseanlaeg/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transtig-170-dc-svejseanlaeg/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transtig-170-dc-svejseanlaeg/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transtig-210-dc-svejseanlaeg/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transtig-210-dc-svejseanlaeg/
https://loewener.dk/produkter/fronius-transtig-210-dc-svejseanlaeg/


 

Løwener er et stort svejsehus
- se dine andre valgmuligheder herunder

 

 

ESAB
Svejsemaskiner, udstyr og tilbehør til det brede
opgavefelt inden for industrien, entreprenør-, auto- og
agrobranchen.

Se mere HER

 

IMS Pro
Svejsemaskiner, udstyr og tilbehør – ligeledes til de fleste
opgaver inden for industrien, entreprenør-, auto- og
agrobranchen. Programmet omfatter tillige et stort udvalg
af øvrige kvalitetsprodukter og tilbehør, bl.a.
induktionsvarmere, ladere, boostere og startere.

Se mere HER  

https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/industri/vaerd-at-vide/esab-svejsemaskiner/
https://loewener.dk/industri/vaerd-at-vide/esab-svejsemaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/


 

Tilsatsmaterialer
 
 

 

 

Løwener har et bredt udvalg af tilsatsmaterialer. Herunder er vist et udpluk af vores sortiment. Vi
har blandt andet ulegerende og lavt legerede elektroder, elektroder for hårdpålægning og
støbejern samt til MAG og TIG svejsening.
Læs mere HER

Er der ikke, det du mangler, så kontakt os på en af nedenstående telefon numre, og vi finder det
frem.
 

Spar penge og køb vores demo Fronius svejsemaskine
 

 

Fronius MagicWave 5000
TIG-svejsemaskine
- brugt til få demonstrationer
En fuldt digitaliseret, mikroprocessorstyret inverter strømkilde.
Modulopbygget og enkel i betjening.

Svejseprocesser
• TIG svejsning
• MMA elektrodesvejsning
• Manuel svejsning / robotsvejsning

DEMOPRIS DKK 45.000,- inkl. 4 m stelkabel og 4 m tig
brænderhåndtag

Læs mere HER

https://loewener.dk/produkter/restsalg-roertraad/
https://loewener.dk/segmenter/industri/tilsatsmaterialer/
https://loewener.dk/produkter/fronius-magicwave-5000/
https://loewener.dk/produkter/fronius-magicwave-5000/


 

TILBUD
- køb mere, spar mere

 

MIG/MAG Gaskølet
svejseslange med EURO
kobling.
Længde 3 meter.
TILBUD DKK 695,- pr stk
TILBUD DKK 595,- pr stk ved køb af 5

Køb dem HER

  MIG/MAG Vandkølet
svejseslange med EURO
kobling.
Længde 4 meter.
TILBUD DKK 1.195,- pr stk.
TILBUD DKK 995,- pr stk ved køb af 5 stk

Køb dem HER
 

 

Køb dine svejsemaskiner on-line på web-shoppen
 

 
 

 

Se hele vores udvalg af svejseudstyr HER
 

 

https://loewener.dk/produkter/mig-mag-gaskoelet-svejseslange/
https://loewener.dk/produkter/mig-mag-gaskoelet-svejseslange/
https://loewener.dk/produkter/mig-mag-vandkoelet-svejseslange/
https://loewener.dk/produkter/mig-mag-vandkoelet-svejseslange/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/


 

Vi har meget mere i svejse- og skæreteknik
 

Fronius
svejsemaskiner

 

Bånd- og
rundsave

 

Hypertherm
skæremaskiner

 

MESSER
Skæremaskiner

 

Vi leverer som hidtil, men tager forholdsregler ift. Corona
Hos V. Løwener A/S ønsker vi at være med til at begrænse Corona-smitten i Danmark.
Samtidig har vi som leverandør til dansk industri, et ansvar for at gøre vores til, at holde hjulene
i gang i Danmark.

Se mere CORONA
 

Find din kontaktperson her
 

Distriktchef, Øst
Svejs
Søren Møller
Mobil: +45 81 880 984
E-mail: smo@loewener.dk
 

 
Distriktchef, Vest
Svejs
Lars Hinrichsen
Mobil: +45 81 779 090
E-mail: lh@loewener.dk

 

 
Salgssupporter, Svejs
Helle Berthelsen
Telefon: +45 43 200 375
Email: hb@loewener.dk

 

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

 

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

 

Salgskonsulent, Save
Keld Svenning Hansen
Mobil: +45 20 124 960
Email: ksh@loewener.dk

 
 

https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/industri/save/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/
https://loewener.dk/segmenter/industri/skaeremaskiner/skaeremaskiner-og-plasmaskaeremaskiner-messer/
https://loewener.dk/blog/2020/03/13/vi-leverer-varer-som-hidtil-men-tager-vores-forholdsregler-ift-coronavirus/


 

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 nyhedsbrev
 

 

Alle priserne er ekskl. moms, legeringstillæg og ab lager. Gælder så længe lager haves.

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
https://www.facebook.com/V-L%C3%B8wener-AS-461046010583872/
https://www.linkedin.com/company/328050?trk=tyah&amp;trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A328050%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1448284726233%2Ctas%3Al%C3%B8wener
https://www.youtube.com/channel/UCocCzAidFOJp5JyC7tBn5nQ

