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IVTM Investeringscalculator – Bereken uw besparingen!
IVTM is aantrekkelijk door zijn prestaties!
Wanneer u nog niet enthousiast bent over
ons systeem voor bandendrukbewaking,
dan zal onze nieuwe IVTM investeringscalculator u misschien overtuigen. IVTM biedt
nl. de volgende voordelen:
• Mogelijkheid tot brandstofbesparing op
grond van geoptimaliseerde bandenspanning.
• Besparing door langere levensduur van
de banden met betrekking tot de afgelegde kilometers.
• Besparing door vereenvoudigde controle
van de bandenspanning resp. verlaagde
servicekosten.
• Besparing door preventie (een grote
bandenbeschadiging wordt door het
vroegtijdig herkennen vermeden).
• Termijnen kunnen worden nagekomen.
De IVTM investeringscalculator maakt dit inzichtelijk en laat – aan de hand van getallen en grafieken
– zien, dat de aanschaf onvermijdelijk is.
IVTM is rendabel! U kunt in ieder geval rekenen op kostenbesparingen en wel vanaf de eerste dag.
En na de afschrijving van het IVTM-systeem, spaart u elke maand geld, dat u voor andere investeringen kan gebruiken.
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Naast de gedetailleerde en gegroepeerde weergaven van de besparingen – altijd met betrekking tot de eerdergenoemde voordelen – bepaalt de IVTM investeringscalculator voor u:
•

de afschrijvingsperiode voor IVTM in maanden,

•

de besparingen die IVTM elke maand mogelijk maakt,

•

de totale besparingen door IVTM per jaar.

Hoe vindt u de nieuwe IVTM investeringscalculator op het internet:
1. Ga op het internet naar de WABCO website: www.wabco-auto.com.
2. Klik op de volgende links: Producten en systemen = > Vehicle Electronic Systems
= > Integrated Tire Pressure Monitoring (IVTM).
3. Klik op de knop ROI Calculator voor een toelichting op de IVTM investeringscalculator.
4. Klik op de knop Return On Investment Calculator om de IVTM investeringscalculator te openen.
5. Laad een standaardprofiel gebaseerd op uw voertuigpark en pas de waarden aan uw individuele voertuiggebruik aan.
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De volgende waarden zijn voor de berekening nodig:
•

Voertuiggegevens

•

Bandenkosten en -levensduur

•

Service- en onderhoudskosten door controle bandenspanning

•

Kosten bandenvervanging en stilstandtijd veroorzaakt door bandenbeschadiging

Tot slot s.v.p de prijs voor het IVTM-systeem en de montagekosten invoeren.
De opgegeven waarden zijn schattingen en zijn afhankelijk van de individuele voertuigconfiguratie.
Wanneer u klikt op Calculate savings, ziet u de mogelijke besparingen per jaar, de afschrijvingsperiode en maandelijkse besparingen. Voor alle berekeningen geldt, dat de invloed van onderdruk
wordt getoond op 3 niveaus: 10, 20 en 30%.
Bovendien worden de besparingen en afschrijving grafisch weergegeven. Daarmee hebt u een snel
overzicht over uw individuele investeringsrekening in de Cash Flow weergave.
IVTM is een achteraf in te bouwen bewakingssysteem voor de bandendruk, dat snel en eenvoudig kan worden gemonteerd. De berekende besparingen kunt u extrapoleren op uw totale voertuigpark.
Invloeden van buitenaf, zoals wegdek, chauffeur, afstand, belading, bandenkwaliteit of andere
factoren kunnen de theoretisch aangegeven besparingen nadelig beïnvloeden.
De aanbevolen prijs is een geschatte waarde. Systeemprijzen kunnen variëren en zijn afhankelijk van het afzonderlijke voertuig. Uw WABCO partner zal graag een aanbieding voor u maken.
De investeringscalculator is alleen voor informatiedoeleinden bestemd. Deze berekent de individuele besparing op basis van de ingegeven data.
Hoewel de calculator met de grootst mogelijke precisie is vervaardigd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of vergissingen bij de berekening of weergave van de
resultaten.
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Bij vragen kunt u contact opnemen met uw WABCO partner.
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