VÆRKSTEDSTEKNIK

PROFESSIONELT UDSTYR TIL DIT AUTOVÆRKSTED

2

Løwener – et anderledes firma med en
glorværdig historie og nutidens fokus
V. Løwener A/S er en handels- og ingeniørvirksomhed grundlagt i 1889. Løwener forhandler og servicerer
tekniske produkter, maskiner og løsninger til auto- og transportbranchen, industrien, entreprenørbranchen
samt den offentlige sektor i Danmark. Vores lange historie er den bedste dokumentation for Løweners stærke
sider – ikke mindst evnen til at kunne forny sig og opbygge teknisk kompetence i takt med den teknologiske
udvikling samt evnen til at kunne forudse markedets krav.

Løwener er i dag en virksomhed i vækst, en stabil og troværdig leverandør og
samarbejdspartner med et bredt udvalg af kapital- og forbrugsvarer inden for områderne:

VÆRKSTEDSTEKNIK

INDUSTRITEKNIK

PROCESTEKNIK

ENTREPRENØRMATERIEL

Løweners erfarne autoteam
Vi har gennem en lang årrække været totalleverandør af moderne
værkstedsindretning til bilhuse og værksteder.
Vi repræsenterer de største og mest anerkendte leverandører fra hele verden. Vi tilbyder
tillige service på alt det udstyr, vi sælger, såsom lifte, lygteapparater, hjulindstilling,
kompressorer, induktionsvarmere, opretterbænke, olieanlæg, værkstedsinventar m.m.
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BÆREDYGTIGHED. Hos Løwener arbejder vi aktivt og

som giver lavest mulige enhedsomkostninger beregnet

ambitiøst med bæredygtighed. Vores fokus på udvalgte

ud fra de samlede omkostninger til investering og drift i

punkter i FN’s 17 verdensmål medvirker til, at Løwener

produktets levetid.

sætter en dokumenterbar kurs i retning af en bæredygtig
omstilling – gennem hele værdikæden.
RIGTIGE PRODUKTER OG LØSNINGER. Vores
medarbejdere har højt kvalificeret og opdateret viden
STÆRKE SAMARBEJDSPARTNERE. Vi har et tæt

inden for produktområderne. De kender kundernes

samarbejde med nogle af verdens førende og mest

hverdag og kan sætte sig ind i deres behov, løse

udviklingsorienterede producenter. For vores kunder

problemer og foreslå alternative løsninger i tæt

betyder det, at produkterne er i overensstemmelse med

samarbejde med kunden. Hertil kommer, at vi hos vores

den nyeste udvikling, at kvaliteten er høj, og at prisen er

producenter kan trække på endnu mere specialiseret

konkurrencedygtig.

viden om teknologi, produkter og metoder.

ØGET EFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE.

LEVERINGSSIKKERHED OG SERVICE. Vi føler et stort

Vores kunder skal opnå større effektivitet og bedre

ansvar for, at de produkter og løsninger, vi sælger, leveres

konkurrenceevne ved at handle med os, end de kan få

til tiden og fungerer efter hensigten. Et Løwener-skilt på

ved at handle med andre. Det sikrer vi med effektive,

et produkt er garanti for rettidig levering og god service,

driftssikre og arbejdsmiljørigtige produkter og løsninger,

både før, under og efter leveringen.

HANS ENEVOLD HANSEN
Produktchef

PETER SAVIOLI
Produktchef

KELD BUSKBJERG
Sælger / servicetekniker

KIM HANSEN
Salgskonsulent

JAN NEUMANN
Intern salgsupporter

SIGNE THOMSEN
Intern salgsupporter

NICO HELMARK
Intern salgssupporter

BRIAN LAURSEN
Service- og montagechef
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Lige fra olie-/smøreudstyr til
komplet værkstedsindretning
V. Løwener A/S tilbyder i dag et af markedets største programmer af håndteringsudstyr til fedt, olie,
spildolie og andre væsker, rustbehandlingsudstyr og komplette elektroniske, semi- og fuldautomatiske
væskestyrings- og overvågningssystemer. Størstedelen af udstyret produceres af Samoa, som er en af
Løweners ældste samarbejdspartnere siden 1985.
Moderne værkstedsindretning er baseret på funktionalitet, perfekt udnyttelse af pladsen og orden
i arbejdsforholdene. Når det så er sagt, må der gerne være noget for øjet. Løwener indgik i 2009
samarbejde med Dura Ltd. for derigennem at kunne tilbyde kundetilpassede værkstedsindretninger
ledsaget af rådgivning i hele projektforløbet. Siden starten af samarbejdet med Dura Ltd. har Løwener
leveret over 60 komplette værkstedsinstallationer hos de mange tilfredse kunder.
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Danotec som en del
af Løwener Gruppen
I november 2019 opkøbte V. Løwener A/S firmaet Danotec Import ApS, der således i dag indgår
i Løweners samlede autoprogram. Danotec var eneimportør i Danmark af IMS PRO’s samlede
program af modstandssvejsere, MIG loddeudstyr og karosseriværktøj til autobranchen.
Opkøbet omhandler primært auto- og karosseriprodukter til autobranchen i Danmark
samt en mindre del til det norske marked.
Hertil kommer serien af TECNA® modstandssvejsere, hvor et tæt samarbejde førte til udvikling
og fremstilling af markedets absolut bedste punktsvejsemaskiner til autobranchen.
Også TEKNEL’s induktionsvarmere er en del af programmet, hvor man er specialiseret i design
og produktion af mobile induktionsvarmere og induktionsvarmesystemer til branchen.
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Eneimportør af MAHA og Hofmann
Allerede i april 2020 udvidede V. Løwener A/S igen sit omfattende
program af auto- og værkstedsteknisk udstyr med flere førende og
velkendte premium brands i Danmark, ikke mindst flere særdeles
velkendte produkter og løsninger fra MAHA og Hofmann (Snap-On)
samt flere andre mindre mærker og løsninger til autobranchen i
Danmark.
Den seneste programudvidelse består bl.a. af MAHA autolifte,
bremseprøvestande og lygteapparater samt serien af premium
dækapparater fra Hofmann. Hofmann- programmet omfatter tillige
hjuludmålingsudstyr, hvor et mangeårigt tæt samarbejde med
kunderne har ført til udviklingen af markedets absolut bedste udstyr
og løsninger – også inden for Vas/Volkswagen-godkendt udstyr.

www.snapon-totalshopsolutions.com
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Løwener som totalleverandør til autobranchen
Videreførelsen af MAHA, Hofmann og de øvrige produktområder i Løwener udgør et perfekt
supplement til det nuværende produktprogram i værkstedsteknik, der i forvejen er kendt for
et nærmest ubegrænset program af olie-/smøreudstyr, røggasudsugning, komponent- og
hjulvaskere, systemer til olieopsamling samt ikke mindst levering og installation af komplette
værkstedsløsninger.
V. Løwener A/S har alt det, der skal til. Vi mener, at vi er branchens bedste bud på
en totalleverandør til både store, mellemstore og små værksteder og bilhuse.

Skulle du være i tvivl, så følg link til vores referenceliste med kundecases.

VI ER ENEIMPORTØR AF

SERVICECENTER VEST · Niels Bohrs Vej 31 C, Stilling, 8660 Skanderborg

17244 • www.jsdanmark.dk
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V. LØWENER A/S · Smedeland 2, 2600 Glostrup

Telefon: +45 43 200 300 · E-mail: vl@loewener.dk · Web: loewener.dk

