
Sommertilbud på autolifte til dit værksted

DUOLIFT® MTF 3000, 2 søjlet autolift
til køretøjer op til 3 t. Grå RAL 7016
Dette er en standard lift uden bundramme og med
mekanisk synkroniseringskontrol.

• Asymmetrisk design
• Automatiske armlåse
• Robust søjleprofil med lang levetid
• Løftespindler med rullet gevind
• 4 løftepuder lodret indstillelige fra ca. 80 - 105 mm,

120 mm i diameter

Læs mere HER

Før DKK 29.932,50 NU TILBUD DKK 20.900,-

http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/2-undervogn-og-hjul/
https://loewener.dk/produkter/duolift-mtf-3000-2-soejlet-autolift-til-koeretoejer-op-til-3-ton/
https://loewener.dk/produkter/duolift-mtf-3000-2-soejlet-autolift-til-koeretoejer-op-til-3-ton/


Autolift LV8, K30,
3 tons med en løftehøjde på 96 cm
Ekstra lav elektrohydraulisk lift med min. 96 mm
overkørselshøjde og dobbelt platform. Platformene er
forbundet med dobbelt torsionsbjælke for perfekt
synkronisering og nivellering.

Velegnet til både gulv og nedsænket montage. (reduceret
løftehøjde)

Læs mere HER

Før DKK 25.434,- NU TILBUD DKK 17.900,-

Autolift LV8, K36,
3,5 tons med en løftehøjde på 190 cm
Elektrohydraulisk lift med ekstra lav overkørselshøjde på
105 mm, med fritstående platforme, udstyret med
forlængelse, der giver mulighed for løftepunkter på
minimum 1640 mm og max 2000 mm.

Velegnet til både gulv og nedsænket montage (reduceret
løftehøjde).

Læs mere HER

Før DKK 45.373,20 NU TILBUD DKK 29.900,-

Maha ZS Square II 3,5 FT incl.
vandtæt kassette med rustfri kant

• Fladt løftehoved, varmforzinket
• Lav overkørselshøjde, ca. 60 mm
• Løftehøjde 1960 mm
• Asymmetriske plader der kan flyttes, giver stor flade

at placere gummiklodser på
• CE stop
• Løfte/sænke hastighed, max 30/20 sek.
• Indbygningsvenlig kontrolboks.
• Lave driftomkostninger

Læs mere HER

Før DKK 73.121,- NU TILBUD DKK 54.840,-

https://loewener.dk/produkter/autolift-k30/
https://loewener.dk/produkter/autolift-k30/
https://loewener.dk/produkter/autolift-lv8-k36-3-tons-med-en-loeftehoejde-paa-105-cm/
https://loewener.dk/produkter/autolift-lv8-k36-3-tons-med-en-loeftehoejde-paa-105-cm/
https://loewener.dk/produkter/autolift-maha-zs-square-ii-35-ft-incl-vandtaet-kassette-med-rustfri-kant/
https://loewener.dk/produkter/autolift-maha-zs-square-ii-35-ft-incl-vandtaet-kassette-med-rustfri-kant/


Løwener overtog 1. april 2020 importen af
MAHA og Hofmann (Snap-on)

MAHA

Her kan du blandt andet få:
• Lygteapparat - markedets mest avancerede lygtejusterings apparat. Kontrol af alle lygte typer
• Lifte - til alle køretøjer, fra VW Up til Scania 730 S

Se mere HER

Hofmann (Snap-on)

Udstyr til bl.a førerassistent-systemer, afbalancering, hjuludmåling og dækskifte.

Se mere HER

Endnu et stærk brand til autoteamet

Udskiftning af bremse væske på den rigtige måde, godkendt kalibrering af fører assistentsystemer
til bla. Til Mercedes. Tysk håndværk når det er bedst.

Dine kontaktpersoner

https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/aa-maha-vaerkstedsudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/aa-maha-vaerkstedsudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/ab-hofmann-vaerkstedsudstyr/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/ab-hofmann-vaerkstedsudstyr/


Produktchef
Hans E. Hansen
Mobil nr.: 29 376 439
Mail: hh@loewener.dk

Cheftekniker
Søren Andersen
Mobil nr.: 81 883 233
E-mail: sa@loewener.dk

Tekniker
Jørn Høeg
Mobil nr.: 81 883 235
E-mail: jh@loewener.dk

Produktchef
Peter Savioli
Mobil nr.: 40 643 040
Mail: psa@loewener.dk

Sælger /
servicetekniker
Keld Buskbjerg
Mobil nr.: 20 110 055
Mail: kb@loewener.dk

Intern salgsupporter
Henrik Bruun
Mobil: 40 643 031
Mail: hbr@loewener.dk

Intern salgsupporter
Jan Neumann
Mobil nr. 40 643 003
Mail: jn@loewener.dk

Forhandler
Husk du kan også
bestille direkte hos
din FTZ forhandler

https://loewener.dk/produkter/lagerudsalg-vaerkstedsteknik/
https://loewener.dk/produkter/lagerudsalg-vaerkstedsteknik/


Ønsker du service på eksisterende
værkstedsløsning 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. Tilbudene gælder til og med 30.
september 2020.

Salgs- og leveringsbetingelser
Se vores salgs- og leveringsbetingelser HER

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkcggaecumgamuksuagqm&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkcggaecumgamuksuagqm&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkcggaecumgamuksuagqm&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://loewener.dk/om-os/forretningsbetingelser/

