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Hoge druk rioolreinigingsinbouwmachine
ROM - ECOpaCt
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ROM ECOpaCt

De ROM ECOPACT is een hoge druk rioolreinigingsmachine met een 
geheel nieuw uiterlijk. ROM heeft niet alleen haar aandacht gevestigd 
op de functionaliteit maar ook op het design van de machine. 

De ROM ECOPACT heeft een nieuw slanggeleidingssysteem gekregen in de 
vorm van een uitklapbare bedieningsarm. Nog nooit kon een
rioolreinigingsslang zo eenvoudig op- en afgehaspeld worden! 
Door het speciale slangspan mechanisme wordt de slang keurig 
opgehaspeld zonder enige inspanning. Tevens zorgt de bedieningsarm 
ervoor dat u probleemloos haaks op de auto kunt werken. 

Geen riool of put is voor u nog onbereikbaar!

De economische rioolreinigingsinbouwunit

TYPISCHE ROM ECOPACT EIGENSCHAPPEN 

De ROM ECOPACT is in de volgende uitvoeringen leverbaar:

Artikel
nummer 0243 0244 0245

Naam
ROM ECOPACT 200/60 ROM ECOPACT 

150/75
ROM ECOPACT 

200/72 PTO

Motor
32pk Kubota diesel 32pk Kubota diesel PTO

Pomp Speck 200 bar - 
60l/min

Speck 150 bar - 
75l/min

Speck 200 bar - 
72l/min

Tankinhoud 600l.

Leeggewicht basisuitvoering ca. 500kg ca. 500kg ca. 500kg

Afmetingen (l x b x h) 1290 x 1200 x 1200mm.

Hd rioolreinigingsslang 80m. 1/2” (ND13)

ManometerServiceluik in frontpaneel; ideaal voor  
dagelijkse inspectie 

Hoge druk haspel, incl. 
slanggeleidingssysteem

 
  
 

Storzkoppeling voor het snel 
vullen van de watertank (optioneel)

Automatisch sluitend waterfilter 
met fijnmazig filter

Drukregelaar

ECONOMISCH            
De ECOPACT is licht (vanaf 500 
kg) waardoor hij geschikt is voor 
middelzware bedrijfswagens zoals 
de VW Transporter en de MB Vito. 
De standaard dieselmotor zorgt
voor een laag brandstofverbruik en 
een lage machine/uurprijs.

COMPACT                                              
Het ontwerp van de ECOPACT is zeer 
compact. Het polyester frontpaneel 
is eenvoudig te verwijderen voor 
service aan de machine. Dagelijkse 
inspectie is mogelijk via het
serviceluik in het frontpaneel. 
Ook bezit de ECOPACT een ROM 
warmtewisselaar voor een perfecte 
temperatuurbeheersing.

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
De ECOPACT nodigt uit om er 
mee te werken, alle componenten 
zijn op ergonomische hoogte 
geplaatst. Tevens is de ECOPACT 
voorzien van een overzichtelijk rvs 
bedieningspaneel.

DESIGN     
Het frontpaneel is ontworpen door 
een industrieel designer en geeft de 
ECOPACT een nog professionelere 
uitstraling. Het paneel is standaard 
in de kleur metallic grijs, maar 
kan tegen een meerprijs in iedere 
gewenste kleur besteld worden. Het 
frame is volledig thermisch verzinkt 
en heeft grote rvs lekbakken onder 
de haspels.

SLANGGELEIDING
De ECOPACT heeft een nieuw 
slanggeleidingssysteem in de vorm 
van een uitklapbare bedieningsarm. 
De kennis en ervaring die is 
opgedaan in de afgelopen 25 
jaar wordt gebruikt voor deze 
revolutionaire ontwikkeling.
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Harselaarseweg 63                      
3771 MA Barneveld, Holland

Telefoon : +31 (0)342 49 04 17
Fax        : +31 (0)342 49 28 00

E-mail     : info@rombv.com
Internet  : www.rombv.com

Opties

2e hoge druk haspelSchijnwerper voorzien van magneetvoetVerschillende hydraulische 
afstandsbedieningen

Betimmering van de bedrijfsautoVaste venturizuigerLangere HD slang: 120m. i.p.v. 80m. 1/2”

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv 1/2010.

ROM bv

•	 Inbouw installatie in Barneveld
•	 Inbouwkit     
•	 Brandstof uit voertuigtank
•	 Aparte brandstoftank
•	 Verschillende hydraulische afstandsbedieningen 
•	 Automatisch starten dieselmotor
•	 Extra kabelhaspel met 50m. kabel
•	 Schijnwerper voorzien van magneetvoet
•	 Veiligheidspakket ROM Inbouwers   
•	 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. Uitgevoerd met 

ROM 3-weg kraan/unloader combinatie systeem 
•	 Droogloopbeveiliging
•	 Grotere/extra watertank, diverse mogelijkheden
•	 2 stuks RVS slingerschotten
•	 Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ koppeling 

•	 Vaste venturizuiger in combinatie met 66mm. Storz  
vulaansluiting, inclusief 10m. slang, korf en   
overbruggingsschakelaar

•	 Aanzuig-injector voor antivries, compleet met slang
•	 Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging 
•	 Pulsatiesysteem  
•	 Heetwaterunit, incl. frame
•	 40m. 3/8” HD staalslang
•	 Langere HD slang, diverse mogelijkheden
•	 Frontpaneel spuiten in diverse kleuren
•	 Mobiele handwasunit, compleet ingebouwd
•	 Spuitkoppenkoffer Profi (Slang ND13 ND16 met ½” 

aansluiting)
•	 Diverse betimmeringsopties    


