Løwener har produkter til mange applikationer og brancher
- giv os din opgave og vi guider dig til den rigtige løsning

Se hvad vi mere har at byde på i vores afdeling
for proces- og pumpeteknik HER

TILBUD
Væskeringsvakuumpumpe med
multimotor.
Væskeringsvakuumpumpe TRMX 257/1-RX med 2,2 kW
motor, 54 m3/timen og slutvakuum 33 mbarA.
Pumpen er en ny konstruktion, som betyder lavere
forbrug af servicevand, lavere støjniveau og højere
ydelse.
TILBUD DKK 8.000,Læs mere HER

In-Line ultralydsmåler Flowmax 44i
Til måling af flow i væsker som fx demi vand og olier.
1” tilslutning og 3,5 – 60 liter per minut.
TILBUD DKK 5.000,Læs mere HER

Se alle vores tilbud HER

Værd at vide
Hvilken pumpe skal man vælge?
Løweners pumpeprogram er meget stort, hvilke betyder,
at det er muligt at få løst stort set alle forekommende
industrielle pumpeopgaver, uanset om opgaven er at
transportere vand med eller uden partikler, olie, syrer,
baser, tynde eller højviskose væsker.
Vi har i casen beskrevet nogle af de forskellige
pumpetyperne der findes, så du hurtigere kan finde den
rigtige løsning. Læs casen HER

Se resten af vores cases - værd at vide - HER

Find din kontaktperson her

Produktchef,
Instrumentering

Markedschef, Vakuum Intern salgssupporter
og Instrument
Anja Bidstrup

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

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

Ekstern salg, Pumper
Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk

Telefon:+45 43 200 353
Email: ab@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

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik HER for information om Løweners
registrering, opbevaring og brug af kundedata.
Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Tilbuddene gælder til og med 30.
december 2020.

Se vores salgs- og leveringsbetingelser HER
Afmeld nyhedsbrev

