Kontantpriser
Box
Pris per styck
Grundpaket
Kompressor, manöverspak, el- och slangpaket
Paketpris, grundpaket + 3 boxar
Oberoende av fabrikat, inkl. montering

16 000 kr
16 000 kr
64 000 kr

Leasingalternativ via Wasa kredit
Avtalstid
36 månader
36 månader

Förhöjd första
månadsavgift
0 kr
16 000 kr

Restvärde
2 800 kr
2 800 kr

Leasingavgift
per månad
1 900 kr
1 400 kr

Tidsbesparing, per 18-håls bana
En klippare utrustas med ett SpeedCutBox system som används både för vertikalskärning och greenklippning.

Timkostnad, fordon + förare = 400 kr/h
Typ av arbete
Antal h per
Antal körningar
körning utan
per säsong
SpeedCutBox
Vertikalskärning
7
15
Greenklippning
3,5
150

7 timmar för vertikalskärning
och 3,5 timmar för greenklippning
är tiden det tar enligt vår erfarenhet.

Beroende på hur lång säsong banan
har så kan denna siffra variera.
Vi har räknat med 6 månaders säsong.

Antal
fordon inkl.
förare
3
1

Vid vertikalskärning används ofta flera
maskiner, t.ex.:
- Greenklippare m. vertikalskär.aggr.
- Dressare
- Nät
Varje maskin behöver en förare.
Vi har räknat med tre maskiner +
förare. Vissa använder fler och andra
färre. Ofta får alla maskiner och
förare vänta på den som vertikalskär eftersom det tar längst tid.

400
Besparing
på
arbetstiden
50%
15%

Besparing
per år

Besparing
per månad

63 000 kr
31 500 kr

5 250 kr
2 625 kr

Summa:
94 500 kr
Break-even, leasing:
Break-even, kontant:

7 875 kr
9 mån
8,1 mån

Break-even är den tid som behövs
för att investeringen ska betala sig.

I exemplet ovan ska även följande besparingar läggas till:
- Kortare störning för gästerna = mer greenfeeintäkter
- Mindre miljöbelastning = viktigt
- Mindre arbetsbelastning = färre arbetsskador
- Bättre bankvalitet = nöjdare gäster
- Möjligheten att använda systemet för fairway, tee och foregreen = världsklass
Alla priser är cirkapriser och exkl. moms.
Ett exakt pris för er anläggning lämnar vi via offert.
Eventuella tryckfel förbehålles.

Summan av besparingen då
SpeedCutBox används både vid
vertikalskärning och greenklippning.

