
Januar tilbud med høj rabat på svejsemaskiner og udstyr

IMS Gold Multi 200-4 XL
svejseværk
 
Multiprocessvejser med enkeltfase
(230V). Den er i stand til svejse med
MIG/MAG, gas og uden gas, MMA
og TIG. Den har en avanceret
brugergrænseflade med mulighed for
fuld synergisk eller manuel tilstand.
 
Læs mere HER
 
TILBUD DKK 9.000,- inkl.
svejsebrænder og stelkabel

IMS POWERMIG 400-4 MIG/MAG
svejseværk
 
Velegnet til svejsning af stål, rustfrit
stål og aluminium.
Den har en avanceret
brugergrænseflade med mulighed for
fuld synergetisk eller manuel tilstand.
 
Læs mere HER
 
TILBUD DKK 13.900,- inkl.
svejsebrænder og stelkabel

https://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/industri/svejseudstyr/
https://loewener.dk/produkter/ims-gold-multi-200-4-xl-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-gold-multi-200-4-xl-svejsemaskine/
https://loewener.dk/produkter/ims-promig-400-4-mig-mag-svejsevaerk/
https://loewener.dk/produkter/ims-promig-400-4-mig-mag-svejsevaerk/


SVEJSE TILBEHØR

Svejsehjelm True colour
grå
 
TILBUD DKK 495,-
 

Vendbar svejsehandsker
 
TILBUD DKK pr. par 55,-
fåes i pakker af 10 stk.

Svejsespray fra Translas
 
TILBUD DKK 25,-

Hovedbøjle
 
TILBUD DKK 30,-

Visir
 
TILBUD DKK 30,-

 

WOLFRAM elektroder
 
Vi har et stort udvalg af
elektroder. Læs herunder
hvilken farve der passer til
dine opgaver og klik HER
for at se prislisten.

Rød wolfram
Svejsning i DC. Gode
tændegenskaber. God til rustfrit
stål, nikkel og titanium*

Grøn Wolfram
Ren Wolfram specielt til
vekselstrøm. Meget dårlig
tændegenskaber ved
jævnstrøm.  

Sort Wolfram
Kan svejse både jævn- og
vekselstrøm. Har lang
standtid

Grå Wolfram
Kan svejse både jævn- og
vekselstrøm. Gode
tændegenskaber

Lilla Wolfram
Alternativ til rød
Wolfram. Med 3
elementer kan bruges
til alle materialer.

Blå Wolfram
Bedst til jævnstrøm. Rigtig gode
tændegenskaber. Rigtig god til
rustfrit stål, nikkel, titanium. Meget
stabil lysbue.

https://loewener.dk/produkter/svejsehjelm-graa/
https://loewener.dk/produkter/wolfram-elektroder/
https://loewener.dk/produkter/wolfram-elektroder/


Se alle vores tilbud HER

 

Mangler du en løsning eller et produkt.

Ovennævnte produkter er kun et lille indblik i hvad Løwener har af produkter og løsninger
Med over 130 års erfaring kan vi løse stort set alle udfordringer.
Kontakt en af vores specialister nedenfor med dine opgaver, stor som lille, så finder vi et
løsningsforslag.

Søren Møller
Svejs, Øst
Mobil: 81 880 984
Email: smo@loewener.dk

Lars Hinrichsen
Svejs, Vest
Mobil: 81 779 090
Email: lh@loewener.dk

Ken Mølgaard Hansen
Skær, Øst
Mobil: 40 643 041
Email: kmh@loewener.dk

Carsten Voss
Skær, intern
Telefon: 43 200 378
Email: cv@loewener.dk

Keld Svenning Hansen
Save og måling
Mobil: 20 124 960
Email: ksh@loewener.dk

Peter Rosager
Skær,Vest
Mobil: 81 880 973
Email: phr@loewener.dk

Brian Laursen
Service
Mobil: 81 880 961
Email: bl@loewener.dk

Helle Berthelsen
Svejse, intern
Telefon: 43 200 375
Email:hb@loewener.dk

Behov for andre produkter? Løwener dækker bredt

Procesteknik Industriteknik Entreprenør Værkstedsteknik

https://loewener.dk/industri/tilbud/
mailto:smo@loewener.dk
mailto:lh@loewener.dk
mailto:kmh@loewener.dk
mailto:cv@loewener.dk
mailto:ksh@loewener.dk
mailto:phr@loewener.dk
mailto:bl@loewener.dk
mailto:hb@loewener.dk
https://loewener.dk/segmenter/proces/
https://loewener.dk/segmenter/industri/
https://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/


Denne e-mail er sendt af V. Løwener A/S, Smedeland 2, 2600 Glostrup,
vl@loewener.dk, Telefon nr. 43 200 300

Afmeld nyhedsbrev

Alle priserne er ekskl. moms og ab lager. Forbehold for evt. trykfejl.
Gælder til og med 31. jan 2022 eller så længe lager haves.

* indeholder thorium som udskiller radioaktivitet når man sliber i det. Det anbefales at bruge vådsliber
Se vores salg og leveringsbetingelser HER

mailto:vl@loewener.dk
http://xn396.mjt.lu/lnk/CAAAAi7ouYUAAc2NtJIAAQQROBgAAYDNxh0AAAAAABX49ABhZTR_q6KdaKxMSli1ENwI-ih6UwAVsW0/32/0MRYNyH8JCuN0o_wjycxuQ/aHR0cHM6Ly9sYW5kaW5nLndlYmNybS5jb20vU3RhcnQuYXNweD9hZW09bWllaWFraWF1c2Fra2tzZWFnZ2lxY2FxZWlvb2Fnb2kmd3JtPWZtZWxkX255aGVkc2JyZXY
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