
Nyt flot autoværksted hos AutoCentralen i Horsens

AutoCentralen Horsens har nu åbnet dørene til deres nye imponerende bilhus.
V. Løwener blev taget med på råd i planlægningsfasen og valgt som leverandør af en stor

del af de produkter og udstyr vi repræsenterer og leverer til den danske autobranche.
 

Det imponerende hus er blevet udstyret med de bedste produkter på markedet for,
at skabe det ypperste indenfor værkstedindretning.

Læs mere HER

Dura møbelindretning, Pladeværkstedet, med indbyggede kabel og luft ruller, integreret strøm og
højvacuum, udtag i møblerne for tilslutning af slange for rengøring.

Svejserøgs-udsugning på skinner hvor armene kører frit

https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
https://loewener.dk/vaerksted/cases/autocentralen-horsens/
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https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/


Løwener har et komplet karosseri program og et stort udvalg inden for
olie- og smøreudstyr samt værkstedstedsinventar. 

Se et udvalg herunder

   

DURA værkstedsindretning
 
Løwener har et stort udvalg af indretning og
inventar fra DURA. Både til dit værksted,
produktion lokale mm. samt til din private
garage. Kontakt os og få en skræddersyet
løsning.
 
Se vores udvalg HER
 
 

   

SAMOA olie- smøreudstyr
 
Du kan blandt andet finde pumper,
målere, slangeruller/kabelruller, tanke og
andet olie-, diesel-, sprinklervæske-,
adblue udstyr mm.
 
Se udvalget HER
 

Hjulvaskere
 
Hold et rent miljø, og sikre en
perfekt dækrengøring.
Effektiv mod meget stærkt
snavs. Miljømæssigt venlig.
Stor ydeevne på et lille rum.
Takket være dens lille størrelse
kan den placeres hvor som
helst på værkstedet;
 
Se vores udvalg HER

   

Spanesi opretterbænke
 
Italiensk producent af opretter
bænke, bl.a. godkendt til
Volkswagen AG, malerkabiner og
udsugning.
 
Se udvalget HER
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Carbon oprettersystem
 
Opret i stedet for udskift med
Carbon oprettersystem.
Opretning med det rigtige udstyr
giver bedre reparationskvalitet og
indtjening
 
Læs mere HER

   

IMS PRO/GYS karosseriudstyr
 
Stor produkt program af
modstandssvejsere, MIG loddeudstyr,
karosseriværktøj og meget andet til
den danske autobranche.
 
Se udvalget HER
 

   

TEKNEL induktionsvarmere
 
Induktionsvarmere til autobranchen og
industrien.
 
Læs mere HER

Se vores nye afdelingsbrochure HER, som giver et hurtigt overblik
over alt vi kan gøre for dig og dit autoværksted

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 en løsning.

https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/8-oem/08-vasweb/carbon-ag/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/8-oem/08-vasweb/carbon-ag/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/3-karosseri/a-ims-karosseri/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/3-karosseri/a-ims-karosseri/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/3-karosseri/e-induktionsvarmere/a-teknel/
https://loewener.dk/segmenter/vaerksted/3-karosseri/e-induktionsvarmere/a-teknel/
https://www.sebrochure.dk/Loewener/MailView/


Smøreudstyr og
indretning
Peter Savioli
Mobil nr.: 40 643 040
E-mail: psa@loewener.dk

Lift, dæk og hjul
Hans E. Hansen
Mobil nr.: 29 376 439
E-mail: hh@loewener.dk

Lift, dæk, hjul
Kim Hansen
Mobil nr.: 50 603 522
E-mail: kha@loewener.dk

Karosseri
Keld Buskbjerg
Mobil nr.: 20 110 055
E-mail: kb@loewener.dk

Intern support
Jan Neumann
Mobil nr.: 40 643 003
E-mail: jn@loewener.dk

Intern support - BARSEL
Signe Thomsen
Telefon nr.: 43 200 418
E-mail: smj@loewener.dk

Handelselev
Nico Helmark
Telefon nr. 81 778 822
E-mail: nr@loewener.dk

HUSK du også kan bestille dine varer direkte hos din lokale FTZ forhandler. Find den HER

 

Behov for andre produkter? Løwener dækker bredt

Procesteknik Industriteknik Entreprenør Værkstedsteknik
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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 priser er ekskl. moms og forbehold for evt. trykfejl. 
Se vore salg og leveringsbetingelser HER
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