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A    C L E A N  P R O M I S E 
KVK nr. 71505350 • BTW nr. NL 858741167 B01 • Rabobank NL60 RABO 0329 6952 82 • BIC-code: RABONL2U 

Reclamaties binnen 8 dagen na factuurdatum. Verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel  te Eindhoven, onder nr. 4959. 

 

Waarom starten met de DPF Partikel Remover? 
 
Een roetfilter vervuilt inwendig en hierdoor neemt de tegendruk toe. Een schoon roetfilter zorgt dus voor een lagere  
milieu-, en motorbelasting en heeft een positieve invloed op je brandstofverbruik. Met de DPF Partikel remover kun je  
zelf je roetfilters reinigen, voordat het voertuig een fout aangeeft of zelfs strand. Dan repareer je volgens de 4e dimensie!  
 
De 10 Pro’s 

1. Je doet de reiniging zelf (geen transport, etc); 
2. Preventief reinigen, volgens de 4e dimensie, zodat het voertuig niet strand; 
3. Optimale begeleiding van uw Systac adviseur, totdat je het zelf kunt; 
4. Je houdt je omzet intern en kunt je klant meer ontzorgen (win win); 
5. Schoon filter zorgt voor een lagere milieu,- en motorbelasting en  

dus lager brandstofverbruik (footprint); 
6. Is zeer eenvoudig uit te voeren; 
7. Kunt eigen ruilsysteem opzetten (onderhoudscontracten, grote klanten,  

andere garages, etc.); 
8. Origineel filter is beter dan universeel (hogere smelttemperatuur); 
9. Filter wordt chemisch gereinigd en is dus brandschoon; 
10. Milieubewust, want vloeistof vang je op en wordt opgehaald (zie voorwaarden). 
 
Wat levert het mij nu als ondernemer op in €’s? 

 Personenwagen Bestelwagen Truck Landbouw 

Arbeid (na demontage) 1,5 uur,- € 90,-,- 1,5 uur - € 90,- 2 uur - €120,- 2 uur - € 120,- 

Verkoopprijs DPF Partikel remover € 90,28 (3 liter) € 120,37 (4 liter) € 240,74,- (8 liter) € 240,74,- (8 liter) 

Afvoeren vloeistof (€2,11/ltr) € 6,33 € 8,44,- € 16,88,- € 16,88,- 

Advies verkoop klant € 186,61 € 218,81,- € 377,62,- € 377,62,- 

     

Kostprijs arbeidsloon €30,-/uur 1,5 uur - € 45,- 1,5 uur - € 45,- 2 uur - € 60,- 2 uur - € 60,- 

Kostprijs DPF Partikel remover €  58,68,- €  78,24,- € 156,48,- € 156,48,- 

Kostprijs afvoeren vloeistof €    6,33,- €    8,44,- €   16,88,- €   16,88,- 

Totale kostprijs € 110,01,- € 131,68,- € 233,36,- € 233,36,- 

     

Marge garage (verkoop - kostprijs) € 76,60,- € 87,13,- € 144,26,- € 144,26,- 

     

Bij 100 reinigingen per jaar is je marge € 7.660,- € 8.713,- € 14.426,- € 14.426,- 

     

Concurrentprijs reinigen roetfilter, 
zonder marge voor u 

€ 250,- € 295,- € 395,- tot €495,- €295,- tot € 495,- 

             prijzen zijn excl. btw 

Advies 
Als het roetfilter is gereinigd, dan adviseren wij ook om een brandstofreiniger aan de tank toe te voegen, zodat het 
inspuitbeeld van de verstuivers wordt hersteld. Controleer ook de ‘correctiewaarden’ van de verstuivers. Door het 
reinigen wordt de roetvorming verminderd en dus ook je belasting van je roetfilter. Voorkomen is beter dan genezen! 
Repareer volgens de 4e dimensie = de Systac formule. Hiermee creëer je ook weer extra ‘gezonde’ marge, want is winst 
voor u en winst voor uw klant (win win). 
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