Twinca motorbør i både benzin og el-versioner
- se mere herunder og find din løsning
El-drevne motorbører
Alle modellerne er designet med henblik på at forbedre
arbejdsmiljøet for operatøren, og reducere forurening.
De drives af et vedligeholdelsesfrit batteri, som bidrager til en
både effektiv og ikke mindst miljørigtig maskine, som kan
anvendes indendørs uden luftforurening.
Batteriets driftstid holder en hel arbejdsdag.
Se udvalget af vores el-drevne motorbører HER

Benzin modellerne
Benzin modellerne er for dem, der elsker den klassiske
benzindrevne motorbør og som efterspørger en brugervenlig,
sikker og ergonomisk maskine.
Unikt styretøj som gør motorbørerne mere manøvredygtige og
mere brugervenlige. Autostyr gør det nemt at køre og dreje
rundt, selv med tung last, og det medfører en væsentlig mindre
fysisk belastning.
Se dem HER

Fælles for Twinca motorbørerne er, at de alle er udstyret med sikkerhedsanordningen,
Belly-Button, som sikrer operatøren mod at blive klemt mellem maskinen og f.eks. en mur.

Vi har også Kubota og Ausa motorbører / dumpere
Se et udvalg herunder eller klik HER og se dem alle

Kubota KC70-4
Den nye Kubota KC70 H-4 dumper på gummibælter er
kompakt, stærk, komfortabel og driftssikker. Den sparer
dig for meget tid og besvær. KC70-4 findes i flere
versioner blandt andet med fast undervogn, drejelad og
selvlæsser.
Se hele udvalget HER

Ausa dumpere
AUSA dumpere i vægtklassen 1 til 10 tons. Alle
maskinerne er opdateret med højere komfort for
brugeren, digitale kontrolskærme og bedre udsyn på alle
sider for øget sikkerhed.
Høj robusthed, effektivitet og omkostningseffektivitet er
nogle af nøgleordene. Gode til at tilpasse sig enhver
overflade. Uanset vanskeligheden ved terrænet.
Se udvalget HER

Søger du andet materiel - se et udvalg herunder

Vibrationsplader Bomag
Bomags udvalg af
tromletræk
vibrationsplader er stort,
hvad enten opgaven er
grusmaterialer eller
asfalt.
30 modeller fra 65-750
kg.
Se udvalget her

Bomag asfalt

Vi har et stort udvalg i
maskiner til asfalt
67 modeller, fra 3 - 33
branchen.
tons. Glat valse og
Fra den lille tromle til
fårefodsvalse
de store
Komprimeringsmåling
asfaltudlæggere og
fra simpel visning til
-fræsere
GPS systemer
Se vores tromletræk
her

Se det store asfalt
udvalg her

Fejemaskiner
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

Vi har også et stort udvalg af brugte maskiner
- se dem 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, Produktchef,
Asfalt og
Midt og
fejemaskiner
Nordjylland
Per Hermann
Mobil: +45 40 643 002
Mail: phm@loewener.dk

Salgskonsulent
Fyn / Sydjylland
Arne Nordestgaard
Mobil: +45 40 643 015
Mail: an@loewener.dk

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

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

Per Hansen
Mobil: +45 40 643 035
Mail: ph@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.
Afmeld nyhedsbrev
Alle priserne er ekskl. moms og ab lager Glostrup/Stilling. Forbehold for trykfejl og udsolgte
maskiner.

