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ROM ModuFlex

           

 

   

De ROM ModuFlex is dé ideale rioolreinigingsmodule voor 
rioolreinigers, aannemers, gemeenten en specialisten in TV 
inspectie-, rioolrenovatie- en afperstechniek. De compacte hogedruk 
inbouwinstallatie verzekert u van maximale ruimtebesparing voor uw 
overige inbouwapparatuur.

De ROM ModuFlex kenmerkt zich door grootste prestaties in een kleine 
ruimte én kwaliteit zonder concessies. 
De installatie is standaard voorzien van o.a.:
• 270˚ draaibaar hydraulisch aangedreven HD haspel 
• Meedraaiend bedieningspaneel
• Robuust, gegalvaniseerd frame

De compacte en lichtgewicht hogedruk inbouwinstallatie is geschikt voor 
het ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel 
tot Ø500mm. Naast de zeer uitgebreide basisuitvoering heeft u een ruime 
keuze aan diverse opties en accessoires.

kwaliteit zonder concessies

TYPIsche eIgenschaPPen 

De ROM ModuFlex is in de volgende configuraties leverbaar:

Artikelnummer 0291001 0291003 0291005 0291007

Naam ROM ModuFlex 200/60 ROM ModuFlex 150/75 ROM ModuFlex 200/72 ROM ModuFlex 150/100

Aandrijving PTO

Pomp Speck 200 bar - 60l/min Speck 150 bar - 75l/min Speck 200 bar - 72l/min Speck 150 bar - 100l/min

Tank inhoud 600l 1000l

Leeggewicht basisuitvoering Ca. 555kg (korte versie)  /   Ca. 625kg (lange versie)

Afmetingen (l x b x h)*
Korte versie 1590 x 1650 x 670mm* 1920 x 1650 x 670mm*

Afmetingen (l x b x h)*
Lange versie 1990 x 1650 x 670mm* 2320 x 1650 x 670mm*

HD rioolreinigingsslang 80m 1/2” (ND13)    80m 5/8” (ND16)

* Opmerking: Hoogte plateau = 670mm. Hoogte watertank = 1180mm.
Kiest u een tank van 800 of 1.350 liter, dan wordt de watertankhoogte ca. 1510 i.p.v. 1180mm. (bij zowel de korte als lange versie).
Kiest u een tank van 1.000 of 1.350 liter, dan wordt de lengte van de korte versie ca. 1920 i.p.v. 1590mm. De lange versie wordt ca. 2320 i.p.v. 1990mm.

Traploos instelbare drukregelaarControlepaneel geïntegreerd in basisframe270˚ draaibaar hydraulisch 
aangedreven HD haspel

Compact en ergonomisch designAutomatisch sluitend 1,5” waterfilter met 
uitwasbaar element

Meedraaiend bedieningpaneel met 
gebruiksvriendelijke toetsbediening

Modulair flexibel (= ModuFlex)
De installatie is modulair en flexibel 
in te richten in combinatie met 
TV inspectie-, rioolrenovatie- en 
afpersapparatuur. Zo heeft u 
keuze uit diverse configuraties, 
watertankcapaciteiten en opties, 
waaronder handige opbergladen.  

Maximale ruimtebesparing                                    
De ModuFlex is geschikt voor 
inbouw in midden- en zwaardere 
klasse bestelauto’s, zoals een 
Iveco Daily, Volkswagen Crafter, 
Mercedes Sprinter of groter.                                      
Dankzij het compacte ontwerp blijft 
er maximale ruimte over voor uw 
overige inbouwapparatuur.

Korte en lange versie 
De ModuFlex is verkrijgbaar in 
twee versies met verschillende 
inbouwdiepten (kort/lang). Hierdoor 
heeft u keuze uit één, twee of drie 
vul- en of hogedruk haspels. En met 
de lange versie profiteert u ook nog 
eens van nóg meer ruimte boven de 
hogedruk installatie voor uw overige 
apparatuur.

Bedieningsgemak 
De ModuFlex is standaard voorzien 
van een 270˚ draaibaar hydraulisch 
aangedreven HD haspel met 
meedraaiend bedieningspaneel. 
De haspel heeft een bereik van 
1 meter buiten het voertuig en is 
zowel in ruststand als uitgezwenkte 
stand te gebruiken. 

Mobiel     
Het lage zwaartepunt zorgt bij 
zowel een lege als volle watertank 
voor een stabiel en veilig rijgedrag. 

Duurzaam
Het gegalvaniseerde frame 
garandeert een lange levensduur. 
Dankzij de SPECK hoge druk pomp 
en PTO aandrijving heeft uw 
machine minder onderhoud nodig. 

Veiligheid     
De installatie is op basis van ruim 30 
jaar ervaring én in samenwerking 
met toonaangevende fabrikanten 
van inspectie- en rioolrenovatie 
apparatuur ontwikkeld. De machine 
beschikt over een CE-keur en 
voldoet aan alle veiligheidsnormen.
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Opties

 3e hydraulische haspel, uitgevoerd 
als watervulslanghaspel incl. 50m. 

3/4’’ waterslang (ND 20)

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv 1/2011.

ROM bv

Automatisch op- en 
afhaspelen HD slang 1/2” via                                          

kruisspindelsysteem

Vaste vulaansluiting voorzien van 
STORZ koppeling  

Bekleding voor binnenzijde 
bedrijfsauto: PU-line in natte ruimte

(ook ideaal voor 
optimale geluidsreductie)

Laden geplaatst over volledige 
breedte boven haspels

Laden geplaatst aan rechterzijde 
boven haspel

• Radiografische hydraulische afstandsbedieningen.
• Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening.                                              

(alleen i.c.m. hydraulisch aangedreven HD haspel).  
• Automatisch op- en afhaspelen HD slang 1/2” via                                          

kruisspindelsysteem en aanpassing slanginvoergeleider. 
• Extra kabelhaspel met 50m. kabel.
• Schijnwerper voorzien van magneetvoet.
• Veiligheidspakket ROM Inbouwers.   
• 2e hydraulische HD haspel, waarbij hydraulische vulhaspel vervalt.                

Excl. HD slang.   
• 3e hydraulische haspel, uitgevoerd als watervulslanghaspel incl. 

50m. 3/4’’ waterslang (ND 20) (Geschikt voor lang model).
• 3e hydraulische haspel, uitgevoerd als hogedruk haspel.                            

Excl. HD slang. (Geschikt voor lang model). 
• Droogloopbeveiliging.    
• Grotere of extra watertanks
• 2 stuks RVS slingerschotten.   
• Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ koppeling                                                    

(nokmaat 66mm.) zonder fijnmazig filter.  

• Los fijnmazig tussenfilter t.b.v. vaste vulaansluiting voorzien                               
van STORZ koppeling.    

• Automatisch vulsysteem watertank 12/24V.  
• Aanzuig-injector voor antivries, compleet met slang. 
• Vorstbeschermingssysteem.    
• Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging. 
• Pulsatiesysteem (+ radiografisch bedienbaar).  
• 40m. 3/8” HD staalslang, incl. ROM spuitkop 32 en granaat 42. 
• 40m. 3/8” HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel en -wartel 
• 100m. i.p.v. 80m. 1/2” HD rioolreinigingsslang.  
• 90m. i.p.v. 80m. 5/8” HD rioolreinigingsslang.  
• Laden geplaatst over volledige breedte boven haspels. 
• Laden geplaatst aan rechterzijde boven haspel.                           
• Laden geplaatst rechts naast 1e HD haspel i.p.v.                                        

(vul)haspel aan rechter zijde.    
• Spuiten in afwijkende bedrijfskleur (RAL).  
• Mobiele handwasunit, compleet ingebouwd.    
• Spuitkoppenkoffers ROM JetToolcase & JetToolcase+

• Diverse betimmeringsmogelijkheden van inbouwauto.

2e hydraulische HD haspel, waarbij 
hydraulische vulhaspel vervalt 

Radiografische hydraulische 
afstandbediening (7 of 11 kanaals)


