
Cost inițial

Costuri cu fundația și lucrările de betoane

TOTAL investiție

Costuri de întreținere în primii 5 ani

Costuri de întreținere în următorii 5 ani (6..10)

TOTAL costuri întreținere

TOTAL pierderi în cazul respingerii la verificarea 
metrologică periodică, datorită neîncadrării în erorile 
admise

TOTAL costuri în cazul nefuncționării cântarului în 
perioade de maximă activitate

TOTAL costuri piese de schimb

Cost echivalent al riscului ca firma furnizoare să nu 
mai existe, să nu mai fie capabilă să asigure service 
sau cântarul să fie practic distrus

TOTAL costuri 10 ani

TCO Total Cost of Ownership

20000

5000

25000

100x5=500

300x5=1500

2000

50x10=500

3000

0

<5500 >19000
(valoarea unui cântar nou)

9000

2500..25000

17000

6000

23000

400x5=2000

800x5=4000

6000

150x10=1500

Completați în funcție de traficul și importanța procesului de cântărire și multiplicați cu 10. *

-8..10%

+250..300%

+250..300%

+250..300%

+2500

+250%

ZERO SERVICE
Reclama noastră este calitatea

Cântarele rutiere FLINTAB sunt cunoscute ca fiind "ZERO SERVICE"
Fiind un veritabil instrument fiscal, care măsoară intrările și ieșirile de marfă, este esențial să alegeți un cântar rutier durabil și exact. 
Adică exact atributele de cursă lungă care fac diferența în cheltuielile de întreținere ale unui astfel de utilaj care are o speranță de 
viață de +25 de ani.

Așadar, în doar 10 ani, o diferență inițială de -10%, haideți și de -20% in extremis (cu toate că aceasta nu apare practic la modele/
configurații comparabile) se transformă insidios în costuri de întreținere cu cel puțin 200% mai mari, atingând ușor valoarea unui 
cântar nou iar în cazuri cu adevărat grave, după toată cheltuiala de recondiționare, ducând și la înlocuirea sa totală.

Cântar rutier FLINTAB Alt cântarCosturi (Euro)

25 
de ani
până la înlocuire

*Mulți clienți FLINTAB cântăresc între 500.000 și 1.000.000 de tone pe an pe cântarele lor rutiere FLINTAB.

2 
ani

până la înlocuire
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