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SeeSnake® MAX rM200 systeem 
met CS6 digitale monitor

VOORJAARSACTIE 2014

SeeSnake® MAX rM200 haspel
•  Geschikt voor Ø40-200mm leidingen  

(90° bochten vanaf Ø50mm)
•  Ultracompacte camerakop (Ø25mm) met 6 LED’s 
•  Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld
•  Geïntegreerde 512Hz zender voor o.a.   

NaviTrack Scout locator
•  Nieuw soort duwkabel (61m) met verbeterd 

mechanisme werkt tot 1½ keer sneller; kabel gaat 
nóg makkelijker en tot 2½ keer verder de leiding in

•  Meterteller (in cm) 
•  O.a. te gebruiken met SeeSnake® monitoren
•  Inclusief transportsysteem (met uitklapbare 

hendel) en centreergeleiders 

CS6 digitale monitor
•  Rechtstreeks beeld en video op een USB stick 

opnemen en zo automatisch kwalitatieve  
multi-media rapporten aanmaken

•  Waterbestendig toetsenbord voor directe controle 
van essentiële camera-en monitorfuncties

•  Daglicht display voor een scherp en helder beeld 
van de binnenkant van de leiding

•  Rapporten bewerken, archiveren en aanleveren  
op DVD, online of gedrukt exemplaar

Artikelnummer: 47163
SeeSnake® MAX rM200 systeem  
met CS6 digitale monitor  €  7.499

€ 8.595

http://www.ridgidkollmann.com
http://www.rombv.com


Camera inspectie- & Opsporingsapparatuur
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EXTRA COMBINATIE KORTING!

 * Deze extra combi korting is geldig bij aanschaf van een Scout
   (art. 19243) i.c.m. één van de volgende microsystemen: art. 40793,
   40803, 40813, 40823 

€ 250 EXTRA COMBI KORTING! *

+

Microsysteem* Scout locator

  ** Deze extra combi korting is geldig bij aanschaf van een CS10 monitor met
      accupack (art. 39343) i.c.m. één van de volgende SeeSnake® camerahaspels:
      art. 24908, 42353, 13993 

€ 500 EXTRA COMBI KORTING! **

+

SeeSnake haspel** CS10 monitor

*** Deze extra combi korting is geldig bij aanschaf van een CS10 monitor 
      met accupack (art. 39343) én een Scout (art. 19243) i.c.m. één van de 
      volgende SeeSnake® camerahaspels: art. 24908, 42353, 13993 

€ 750 EXTRA COMBI KORTING! ***

SeeSnake haspel*** Scout locator

CS10

+
+

micro CA-300 inspectiecamera 
• Ideaal klein en licht inspectietoestel  

met foto-, video- en geluidopslag
• Te gebruiken i.c.m. microDrain, microReel en 

nanoReel
• Display: 3,5” LCD-monitor 
• 17mm camerakop (6mm camerakop optioneel)
• Verlichting: 4 verstelbare leds 
• Hulpstukken: haak, magneet, spiegel 
• 3.7V Li-Ion accu, incl. lader met kabel
• Incl. AC-adapter en headset met microfoon
• 4 GB SD™-kaart 
• Datauitgang: USB datakabel en SD-kaart

Artikelnummer: 40613
micro CA-300 inspectiecamera

SeeSnake® Compact Colour
• Voor Ø40-150mm leidingen  

(90° bochten vanaf Ø50mm)
• Compacte unit (monitor en camerahaspel in één)
• 30m duwkabel met Ø25mm camerakop
• Meterteller (in cm) & Geïntegreerde 512Hz zender
• 5,7” kleurenmonitor
• 230V (optioneel 18V Li-Ion accu)
• Videouitgang (via tulpstekker)
• Opname is mogelijk i.c.m. micro CA-300  

(Art. 34953 SeeSnake® Digital Adapter nodig)

Artikelnummer: 32753
Compact Colour

Scout locator
•  Vind inspectiecamera’s en zenders:  

512Hz (RIDGID), 640Hz, 33kHz
•  Gemakkelijk vaststellen waar het probleem ligt 

zodat u snel kunt herstellen
•  Multidirectionele 3D antenne en dieptemeting
•  Snel, eenvoudig en altijd correct signaal  

(geen nulsignalen en/of valse pieken)
•  Optioneel: adapter voor 1/2” HD-slang (art. 86246) 

en afstandszender 512Hz (art. 16728)
•  Inclusief transportkoffer

Artikelnummer: 19243
NaviTrack Scout  € 1.649

€ 1.914

 € 4.499
€ 5.850

 € 460

nanoReel + CA-300 
 Inspectiesysteem voor Ø25-50mm leidingen 

•  nanoReel camerahaspel met aansluitkabel voor 
 micro CA-300 (ook verkrijgbaar met aansluitkabel 
     voor SeeSnake monitoren; art. 40013)
•  Voor Ø25-50mm leidingen                                                                                                  

(90º bochten vanaf Ø32mm)
•  Ideaal voor HVAC / sprinklers / boilers / sifons e.d. 
•  25m duwkabel
•  Inclusief 512Hz opsporingszender in camerakop

Artikelnummer: 40003   
SeeSnake® nanoReel™ 25m met
aansluitkabel voor micro CA-300

Artikelnummer: 40823
SeeSnake® nanoReel™ 25m +  
micro CA-300 inspectiecamera incl. 
2 oplaadbare accu’s

microDrain + CA-300 
 Inspectiesysteem voor Ø30-75mm leidingen 

•  microDrain camerahaspel i.c.m. micro CA-300  
inspectie-toestel, incl. 2 oplaadbare accu’s

•  Voor Ø30-75mm leidingen  
(90º bochten vanaf Ø40mm)

•  10m óf 20m duwkabel (20m versie bevat 
opsporingszender in camerakop) 

•  Camerahaspel is via aansluitkabel ook te gebruiken 
i.c.m. alle SeeSnake® monitoren

Artikelnummer: 40783  
SeeSnake® microDrain™ 10m  
+ micro CA-300

Artikelnummer: 40793  
SeeSnake® microDrain™ 20m incl.  
opsporingszender + micro CA-300

microReel + CA-300 
 Inspectiesysteem voor Ø40-125mm leidingen 

• microReel camerahaspel i.c.m. micro CA-300 
 inspectie-toestel, incl. 2 oplaadbare accu’s
• Voor Ø40-125mm leidingen  

(90º bochten vanaf Ø50mm)  
• 30m duwkabel, incl. 512Hz opsporingszender in 

camerakop (ook verkrijgbaar met meterteller)
• Camerahaspel is via aansluitkabel ook te gebruiken 

i.c.m. alle SeeSnake® monitoren

Artikelnummer: 40803   
SeeSnake® microReel™ 30m  
+ micro CA-300

Artikelnummer: 40813
SeeSnake® microReel™ 30m incl. 
meterteller + micro CA-300

 € 2.679

 € 1.849
€ 2.095

 € 3.249
€ 3.525

 € 3.950

 € 3.160

 € 3.615

SeeSnake® CS6  
digitale inspectie monitor
 Digitale opname monitor incl. accu en lader                                            

•  Daglicht display voor een scherp en helder beeld van 
de binnenkant van de leiding 

•  Gemakkelijk beeld en video rechtstreeks op een USB 
stick opnemen en zo automatisch kwalitatieve multi-
media rapporten aanmaken

•  Waterbestendig toetsenbord voor directe controle 
van essentiële camera- en monitorfuncties

•  Rapporten bewerken, archiveren en aanleveren op 
DVD, online of gedrukt exemplaar

•  Levering incl. accu en lader

Artikelnummer: 45153  
SeeSnake® CS6 digitale inspectie 
monitor incl. accu en lader

SeeSnake® CS10 + accupack
 Digitale opname monitor met USB en accupack                                            

•  Lichtgewicht daglicht monitor met 12,1” lcd scherm 
•  Eenvoudig rapportage (incl. foto en video) op USB-

stick opnemen en direct overhandigen aan uw klant
•  3 opnamemethodes met o.a. “auto log”                                           

(voorkomt onnodig lange opnames)
•  Te gebruiken met uw RIDGID SeeSnake haspel
•  Incl. SeeSnake® HQ™ software                                                                 

(o.a. digitaal opnemen en DVD’s branden)
•  Energiebron: 230V of 18V Li-Ion accu
•  Levering inclusief 2 accu’s en lader 

Artikelnummer: 39343   
SeeSnake® CS10, incl. USB en HQ 
software + 2 accu’s en lader 

NIEUW

SeeSnake®

Mini SeeSnake®
rM200®

SeeSnake® inspectie 
camerahaspels (self-levelling)
 Inspectiecamerahaspels voor diverse leidingen                  

•  Mini SeeSnake®: leidingen Ø40-200mm,   
90° bochten vanaf Ø50mm (duwkabel 30m) 

     (Mini SeeSnake self-levelling: 90° bochten vanaf 
Ø75mm) 

•  SeeSnake® MAX rM200: leidingen Ø40-200mm,  
90° bochten vanaf Ø50mm (duwkabel 61m)

 Meer info? Bekijk pagina 1
•  SeeSnake®: leidingen Ø50-300mm,  

90° bochten vanaf Ø75mm (duwkabel 61m)
•  Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld

Artikelnummer: 24908  
Mini SeeSnake® inspectiecamera, 
incl. self-levelling

Artikelnummer: 42353  
SeeSnake® MAX rM200 inspectie  
camerahaspel, incl. self-levelling  

Artikelnummer: 13993 
SeeSnake® inspectiecamera,  
incl. self-levelling

 €  5.690
€ 6.289

 € 6.040

 € 7.199
€ 8.199

 € 2.725 €  4.035
€ 4.227



Ontstoppingsapparatuur

RIDGID® K-45 AF 
  Voor het reinigen van leidingen tot Ø75mm 

•  Elektrische handtrommelmachine
•  Automatische 2-weg invoer houdt de 
     handen vrij van de veer en dus schoon!
•  Regelbaar toerental: 0-600TPM 
•  Gepatenteerde 2-weg veerinvoer™ 
•  Binnentrommel voorkomt lekkage zodat de 

werkplek netjes blijft
•  De K-45 AF-5 omvat tevens koffer en C-6 IC Kit 
     (veer in trommel + avegaren voor leidingen tot 

Ø75mm) t.w.v. € 478

Artikelnummer: 36033
RIDGID® K-45 AF

Artikelnummer: 36043
RIDGID® K-45 AF-5

AF-5 Kit

RIDGID® K-40 AF-5
 Voor het reinigen van leidingen tot Ø70mm  

•  Ideaal voor bediening met één hand dankzij  
geleidingsslang met automatische veerinvoer

•  Sterke 175W motor met 0-240TPM
•  Levering inclusief 8mm veer met 
     bolvormige avegaar en geleidingsslang
•  Tweedelige stootvaste kunststof verentrommel

Artikelnummer: 71742
RIDGID®  K-40 AF-5

RIDGID® KJ-3100
 Elektrische hogedrukrioolreiniger                                

•  Voor (afvoer)leidingen tot Ø250mm,  
(ventilatie, leidingen in de vloer, commerciële 
toepassingen)                           

•  Capaciteit: 21 l/min & Max werkdruk: 205 bar
•  Krachtige 11.8kW benzinemotor met startkoord; 

4-slag motor
•  Pomp met roestvaste messing kop
•  Stevige stalen haspel met 61m 3/8” hogedruk slang

Artikelnummer: 37413
RIDGID® KJ-3100

RIDGID® K-50-7
 Voor het reinigen van leidingen tot Ø110mm 

• Ideaal voor gootstenen, baden, 
doucheafvoerleidingen en dakventilatiekanalen

•  Mogelijkheid om veren met 3 verschillende maten 
te gebruiken: 8, 10 en 16mm.

•  Krachtige 300W motor, 400TPM 
•  Geleverd met A-30 verenset: 6 veren 16mm x 2,3m 

en werktuigen, veerhaspel en geleidingsslang  
•  K-50-7: A-30 verenset + A17-B adapter  

(10mm x 10,7m veer)

Artikelnummer: 11991
RIDGID® K-50-7 incl. A-30 set  
+ A17-B adapter

€ 1.034

 € 715

RIDGID® K-60 SP A-25
  Voor leidingen van Ø20mm tot Ø150mm 

•  700W motor werkt met 520TPM
•  Direct werkend koppelingssysteem
•  5 veren 22mm x 4,6m;  gereedschap, 

geleidingsslang, handschoen en veerhaspel
•  5 veren 16mm x 2,3m en gereedschappen en 

veerhaspel 

Artikelnummer: 94497  
RIDGID® K-60 SP A-25  € 1.249

€ 2.025

RIDGID® K-1500 SP
 Voor het reinigen van leidingen tot Ø250mm 

•  Ontstopt gemakkelijk de zwaarste verstoppingen 
zoals o.a. wortelverstoppingen

•  Het reinigen aan een hoge snelheid van 710RPM, 
onderscheidt deze machine van de rest

•  Verticaal frame met grote semipneumatische 
gelagerde wielen en plaats om de kabel op te 
bergen

Artikelnummer: 45317
RIDGID® K-1500 SP

RIDGID® K-400 AF
 Voor het reinigen van leidingen tot Ø110mm  

•  Geïntegreerde telescopische handgreep 
vergemakkelijkt het transporteren en opbergen

•  Koppelbegrenzer voorkomt het mogelijk knikken 
van de veer

•  380W motor draait aan 165RPM
•  Geïntegreerd transportwagentje zorgt voor een 

gemakkelijk transport van en naar de werkplaats 

Artikelnummer: 28098
RIDGID® K-400 AF W/C32

Artikelnummer: 28103
RIDGID® K-400 AF W/C45

 € 915
€ 1.485

 € 979
€ 1.612

 € 2.799
€ 4.990

 € 4.999
€ 6.806

RIDGID® KJ-1590 II
 Elektrische hogedrukrioolreiniger                                

•  Voor (afvoer)leidingen tot Ø150mm                           
(wasmachines, vaatwassers, wastafels etc.)

•  Snel en efficiënt leidingen reinigen
•  Capaciteit: 15 l/min & Max. werkdruk: 90 bar
•  Krachtige 2,2kW-motor met 

overbelastingsbeveiliging
•  Aluminium heavy-duty haspel met 20m 1/4” 
 hogedrukslang

Artikelnummer: 35511
RIDGID® KJ-1590-II  € 2.399

€ 2.754

 € 1.149
€ 2.119
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 € 319

 € 419 Onderhoudsbeurt voor uw RIDGID verenmachine

*   Tarieven zijn incl. arbeidsloon en materialen. Onderhoudswerkzaamheden worden enkel
 uitgevoerd in Barneveld, NL. Evt. meerwerk, verzend- en/of voorrijkosten niet inbegrepen.

•    Duidelijke en voordelige tarieven 
•  Indien aanvullende werkzaamheden nodig zijn, informeren wij u vooraf
•  Onderhoud wordt enkel uitgevoerd bij het Europees RIDGID Servicecentrum van onze 

vestiging in Barneveld, Nederland
•  Bel voor een afspraak en maak gebruik van onze “unieke klaar terwijl u wacht service” 

in Barneveld, Nederland (maak vooraf een afspraak)
•  Prijzen zijn geldig bij aanlevering in Barneveld, Nederland

 K-50 CARE  K-50 CARE +  K-60SP CARE +

Inzetbekken vervangen      
Lagers vervangen      
Doppenset vervangen      
Controle speling en werking      
Visuele inspectie      
Inspectie electrisch systeem      
Controle van veren      
Schoonmaken en smeren      
Proefdraaien      

Artikelnummer: 0759
Onderhoudsbeurt RIDGID K-50 (Care)

Artikelnummer: 0760
Onderhoudsbeurt RIDGID K-50 (Care+ )

Artikelnummer: 0761
Onderhoudsbeurt RIDGID K-60SP (Care+ )

 € 125*

 € 199*

 € 199*



ROM Rioolreinigingsmachines & accessoires

* FOUTIEVE 
 AANSLUITING

1.
2. 3.

4.

1  Markeer- en traceer kleurstof
 Achterhaal de loop van de leiding. 

2  Markeer- en traceer kleurstof
 Traceer foutieve aansluiting*  

van hemelwaterafvoer naar  
vuilwaterriolering. 

3  Opsporing m.b.v. rookgenerator
 Traceer leidingbreuken. 

4  Opsporing m.b.v. rookgranaat
 Traceer (foutieve*) aansluitingen.

 Vuilwaterriolering
 Hemelwaterafvoer
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SmartTrailer Expert uitvoering met o.a. 
• Spuitpistool met lans en vlakstraalnozzle 
• Radiografische afstandsbediening, 3-kanaals

Hoge druk rioolreinigingsslang 
 Gratis inclusief gemonteerde koppelingen                                                                                                      

•  ROM Hoge druk rioolreinigingsslang,  
type “Commercial” met staalinlage 

•  Ideaal voor het reinigen en ontstoppen van 
huisaansluitingen en het hoofdriool

•  Hoge kwaliteit voor een zeer scherpe prijs
•  Lichtgewicht, flexibel en knikbestendig
•  Slijtvaste, gladde buitenmantel
•  Diverse lengtes tot 120 meter verkrijgbaar
•  Levering incl. gemonteerde koppelingen
•  Slangdikte: 1/2”
•  Werkdruk: tot 250 bar

Artikelnummer: 283800 
50m ½’’ ROM HD staalslang, 
“Commercial”

Artikelnummer: 283802 
80m ½’’ ROM HD staalslang,  
“Commercial”  

Artikelnummer: 283804 
120m ½’’ ROM HD staalslang, 
“Commercial”

 € 360

 € 576

 € 864

ROM COMPACT
  Hogedruk inbouw rioolreinigingsmachine                                     

•  Ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen 
     en het hoofdriool (ook voor oppervlakte- en  

drainagereiniging en lichte graffitiverwijdering)
•  Lichtgewicht (210kg) & Compact
•  Scherp geprijsde inbouwunit past in een lichte  

bedrijfswagen. Lichte voertuigen vragen slechts 
 een kleine investering
•  Leverbaar in benzine en diesel uitvoeringen 
•  Gebruiksvriendelijke eenvoud
•  Diverse motor- en pompcapaciteiten 
 verkrijgbaar

Artikelnummer: 0250 
ROM COMPACT Base 190/30

Artikelnummer: 0254 
ROM COMPACT 150/50

Artikelnummer: 02547
ROM COMPACT 140/60

ROM SmartTrailer
  Multifunctionele  (riool)reinigingsaanhanger                                    

•  Voor riool-, drainage- en oppervlaktereiniging                                                             
     (lichte graffitiverwijdering is ook mogelijk)
•  Ideaal voor rioolreinigers, installateurs,  

loodgieters en gemeenten
•  B-rijbewijs volstaat
•  Compact design met 400 liter watertank
•  Robuust gegalvaniseerd onderstel
•  Gebruiksvriendelijke eenvoud
•  Verkrijgbaar in diverse configuraties 

Optioneel o.a.
 - Radiografische elektrische afstandsbediening 
       Smart-Remote, 3-kanaals met druk op/af, 
   automatische gasregeling en noodstop
 - Design motorkap spuiten in bedrijfskleur 
   (standaard: RAL 9010 Roomwit)

Artikelnummer: 02210 
ROM SmartTrailer 190 bar / 30 liter

Artikelnummer: 02215
ROM SmartTrailer 150 bar / 40 liter

Artikelnummer: 02218
ROM SmartTrailer 150 bar / 50 liter

 € 7.600

 € 7.600

 € 8.350

 € 7.500

 € 9.100

 € 9.700

EXTRA PAKKETVOORDEEL VAN € 400 TOT € 1.800 
PROFITEER NU EN VRAAG NAAR DE ACTIEPAKKETTEN  

COMPACT Pakket D met o.a. 
• Hydraulische aandrijving HD-haspel
• Radiografische afstandsbediening, 6-kanaals  € 2.490

€ 3.160

ROM Rookgenerator
•  Lokaliseer lekkages in leidingen, rioleringen, septic 

tanks e.d. zonder graaf- of breekwerkzaamheden
•  Ideaal voor in “droge” leidingen  

(waar geen water doorheen loopt)
•  Achterhaal de loop van leidingen en spoor 

eenvoudig en snel foutieve aansluitingen op
•  De Steam 2000 is inclusief:  

- 4 invoerstokken van 1 meter, met snelsluiting 
- 6 meter kunststofslang (Ø50mm) 
- 2 liter rookvloeistof en nú met gratis extra can       

    nevelvloeistof à 4,7 liter (art. 0594) 

Artikelnummer: 0592 + 0594
ROM Steam 2000 + gratis can 
nevelvloeistof 

Markeer- & traceerkleurstof
•  Verkrijg informatie over de loop van leidingen etc. 
•  Ideaal voor het lokaliseren van foutieve 

aansluitingen en valse lozingen
•  Kostenefficiënt en zeer eenvoudig in gebruik 
•  40% meer geconcentreerd dan vergelijkbare   

merken
•  Milieuvriendelijk biologisch afbreekbaar poeder 

(100% non-toxic) 
•  Diverse kleuren verkrijgbaar  

(geel, blauw, rood, geel, paars, oranje)
•  Ook verkrijgbaar in zakjes en tabletvorm

Artikelnummer: 05853
ROM Markeer- en traceerpoeder, 
200gr. (Geel)

 € 25

Rookgranaten
•  Rookgranaat om conditie van afvoeren, riolen en 

rookkanalen te testen
•  Kleine rookgranaat: produceert rook gedurende  

2 ½ minuut
•  Grote rookgranaat: produceert rook gedurende  

5 minuten

Artikelnummer: 0590
Rookgranaat, klein

Artikelnummer: 0591
Rookgranaat, groot  € 17,50

 € 13

NIEUW



Accessoires & rioolrenovatie   

590L 14’’ Droogzaagmachine
•  Spilvergrendeling voor gemakkelijke 

bladvervanging
•  Krachtige droogzaagmachine geleverd met
 duurzaam 14” TCT-zaagblad met 80 tanden met
 hardmetalen punt
•  Motor: 230V, 50Hz, 2200W, 1300RPM
•  Instelbare slijphoek 45°-90°

Artikelnummer: 26641
590L 14’’ droogzaagmachine

600-I Draadsnijmachine
•  Handbediende draadsnijmachine om eenvoudiger, 

sneller en efficiënter draad te snijden voor pijpen 
tot 1¼’’’. 

•  Steunarm met twee bekken voor betere grip en 
verhoogde veiligheid

•  Gegoten hendel en geprofileerde greep voor 
optimale controle

•  Schroefdraad in borstelkapjes verhoogt 
onderhoudsgemak

•  Duurzaam gegoten tandwielhuis en glasvezel 
versterkte plastic behuizing en handvat verlengen 
de inzetbaarheid 

Artikelnummer: 44878
600-I Draadsnijmachine  € 635

 € 699
€ 1.058

SeeSnake micro CA-25
•  Ideaal voor het inspecteren van moeilijk bereikbare 

plaatsen zoals holtes in muren, leidingen en kokers 
•  2,4” kleuren LCD scherm 
•  Cameradiameter: 17mm
•  Video-out
 •  360° digitale beeldrotatie in blokken van 180°
•  Incl. koffer en hulpstukken  

(haakje, magneet en spiegel)

Artikelnummer: 40043
SeeSnake micro CA-25  
inspectiecamera

 € 99

Budgetpakket deelrenovatie
•  Bevat alle benodigdheden om te starten met het 

zetten van deelrenovaties
•  Standaard reparatielengte: 0,6m
 (langere lengtes in één stuk mogelijk tot 5m) 
•  Packermethode is in te zetten bij schadegevallen 

(lekkages en scheuren) van bijv. huisaansluitingen
•  Standaard meegeleverde packer is in te zetten 

tussen Ø80-150mm leidingen. Packers voor andere 
diameters en/of lengtes zijn uiteraard beschikbaar

•  Inclusief cursus - 1 dagdeel (voor max. 3 personen)

Artikelnummer: 994011
Budget pakket Deelrenovatie, 
incl. cursus

 € 1.590

Rioolafsluiters
•  Opblaasbare Leiding Stoppers (OLS)
•  Multi-size afsluiters (met elke afsluiter kunt u een 

range aan leidingdiameters tijdelijk afsluiten)
•  Geschikt voor inspecties, reiniging, reparaties en 

testen van leidingsystemen volgens NEN-EN 1610
•  Optioneel leverbaar inclusief 5m 

kettingbeveiliging, 5m ontluchtingsslang en 
ontluchtingsset manometer

•  Geschikt voor ronde buizen
•  Diverse maten verkrijgbaar, zoals: 40/70, 65/100, 

70/150, 100/200 (kort), 100/200, 150/300, 200/400

Artikelnummer: 05300 t/m 05304
Diverse rioolafsluiters  € 32

verkrijgbaar vanaf

Puthaken
•  Voor het af en toe openen van putdeksels
•  Verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen
•  Meer info? www.ridgidkollmann.com/RIDGID-

ROM-Rioolgereedschap

Artikelnummer: 0516 
Standaard puthaak, lengte 30 cm

Artikelnummer: 0517 
Standaard puthaak, lengte 80 cm

Artikelnummer: 05183
DWR Universele puthaak  
incl. kick maat XL (> 1,75)

 € 24
€ 33

 € 25
€ 35

 € 155
€ 219
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micro CD-100
 Ontvlambare gaslek detector                                        

• Snelle opsporing van gaslekken dankzij 41cm 
lange flexibele sensorkabel

• Tri-Mode-Detection functie waardoor de gebruiker 
visueel, akoestisch of via trillingen gewaarschuwd 
wordt

• Voorzien van 2 instelbare gevoelheidsniveaus om 
nog sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen

Artikelnummer: 36163
micro CD-100 Ontvlambare 
gaslek detecor

micro LM-400
 Geavanceerde laserafstandsmeter                                  

•  In 4 eenvoudige stappen afstandsmetingen en 
geavanceerde berekeningen bekijken, opslaan en 
delen

• Activeer bluetooth, verbind de micro LM-400 
met uw iOS® of Android® toestel en transformeer 
metingen naar een foto of schets om te delen met 
anderen

• Meetresultaten zijn duidelijk zichtbaar op extra 
groot achtergrondbelicht scherm met 4 lijnen

• Meetbereik tot zelfs 70 meter
• Hoekmetingen tot 65° met instant simultane 

horizontale, verticale en diagonale afstandsmeting
• Timer telt af naar een meting op basis van een 

vooraf ingestelde tijd
• Inclusief houder en batterijen

Artikelnummer: 36813
micro LM-400 laserafstandsmeter

NIEUW

 € 99

 € 199

 € 99

micro DM-100
 Voor het opsporen van elektrische problemen                                       

•  Geschikt voor industrieel gebruik (CAT III-1000V & 
IV-600V)

•  IP-67 Waterdicht & Schokbestendig
•  TRUE RMS en AutoRanging 
•  11 functies in één; onder andere AC/DC spanning 

(1000V), stroom en temperatuursmetingen
•  Levering inclusief dubbel geïsoleerde testkabel,  

Type K thermokoppel- & adapter, 9V batterij en 
draagtas  

Artikelnummer: 37423
micro DM-100 Digitale multimeter

* Bestel online op www.ridgidkollmann.com één of meerdere artikelen uit deze folder en vul bij uw bestelling de juiste promotiecode in. Actievoorwaarden: Maximaal 1 per klant.  
Minimaal netto orderbedrag excl. BTW in één order. De actie is niet geldig op verhuurartikelen of reeds gedane bestellingen en loopt zolang de voorraad strekt. 

Bij besteding vanaf € 1.750      
RIDGID Wandklok  
(code: KLOK2014)

Bij besteding vanaf € 75  
RIDGID Anti-slip handschoenen 
(code: Handschoen2013)

Bij besteding vanaf € 350   
RIDGID 8GB USB pijptang 
(code: Pijptang2013)

GRATIS ARTIKELEN!

www.koksbelgium.be

AANGEBODEN 

VIA ROM BV  

(NL)



Tijdelijk  

capaciteit 

uitbreiden? 

Steam 2000 rookgenerator
•  Eenvoudig en snel stankproblemen en lekkages in 

leidingen opsporen 
•  Scheuren en gaten in afvoerleidingen, rioleringen, 
     septic tanks e.d. zijn zonder graaf- of breekwerk te 
     lokaliseren
•  4 invoerstokken, 6m kunststof slang en 

rookvloeistof (2 liter)

Per week  € 405

RIDGID Scout óf NaviTrack II
•  Vind camera’s en zenders: 512Hz (RIDGID),  

640Hz, 33kHz
•  Multidirectionele 3D antenne en dieptemeting
•  Snel, eenvoudig en altijd correct signaal
•  Incl. transportkoffer en sonde met adapter voor 

hogedruk slang  

Per week  € 285

ROM VAC 1200 Vacuüm unit
• Ideaal voor het leegzuigen van vetputten, septic 

tanks en kolken op moeilijk bereikbare plaatsen, 
waaronder schoolpleinen en winkelcentra

• Ook geschikt om bij wateroverlastproblemen het 
overtollige water weg te zuigen

• Vacuümtank: 1200 liter
• O.a. uitgevoerd met 2 vacuümslangen met 

snelkoppelingen (ND70 x 2m) en veiligheidsventiel 
over- en onderdruk

• Eenvoudig te plaatsen op een aanhanger, voertuig 
met open laadbak etc.

Per week  € 525

RIDGID nanoReel inspectie 
camera incl. micro CA-300
•  25m duwkabel met camerakop
•  90º bochten vanaf Ø32mm
•  Ideaal voor HVAC, sprinklers,  boilers, sifons e.d.
•  Incl. 512Hz opsporingszender 
•  Inclusief centreerslede
•  Levering incl. RIDGID SeeSnake® micro CA-300  

met beeld- en geluidopslagmogelijkheden

Per week

RIDGID CS10 monitor, incl. 
(Mini) SeeSnake® camera
•  Lichtgewicht daglicht monitor met 12,1” LCD 

scherm
•  Eenvoudig opnemen op USB-stick 
•  Werkt op 230V of herlaadbare Li-Ion accu
•  Inclusief Mini SeeSnake® óf SeeSnake® 

inspectiecamerahaspel

Per week

RIDGID Compact Colour
•  Monitor met 30m duwkabel en camerakop
•  Door 90° bochten vanaf Ø50mm
•  Geïntegreerde 512Hz zender voor NaviTrack 

en NaviTrack Scout
•  Met accu en centreerslede

Per week

 € 525 
 € 615

 € 675 

Verhuurmogelijkheden 

ROM 500 Hogedruk aanhanger
•  Voor het ontstoppen en reinigen van 

huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel
•  Ook geschikt voor gevel-, oppervlakte-  en 

drainagereiniging en lichte graffitiverwijdering 
•  150 bar / 50 liter per minuut 
•  Inclusief twee hogedruk haspels
•  Voor- en achterspuitkop
•  Spuitlans én zwaailamp

Per week

ROM 900 Hogedruk aanhanger
•  Voor het ontstoppen en reinigen van 

huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel
•  Ook geschikt voor oppervlakte- en                                                 

drainagereiniging en lichte graffitiverwijdering
•  Incl. twee hogedruk haspels, voor- en achter 

spuitkop, spuitlans én zwaailamp 
•  200 bar / 60 liter per minuut

Per week

ROM SmartTrailer Hogedruk 
aanhanger
•  Voor het ontstoppen en reinigen van                                                                                                                                         

huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel
•  Ook geschikt voor gevel-, oppervlakte-,                                                                                                                                    

drainagereiniging en lichte graffitiverwijdering
•  B-rijbewijs volstaat
•  150 bar / 40 liter per minuut
•  Incl. hogedruk haspel, vulhaspel, voor- en                                                                                                         

achter spuitkop, spuitlans én zwaailamp

Per week  € 405  € 585 € 295
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KOKS BELGIUM - VERHUUR VOORDELEN
•    U huurt precies wat u nodig heeft voor uw projecten,  

voor een maximale flexibiliteit tegen de juiste prijs.
•    Geen investerings- en onderhoudskosten.
•    Direct inzicht in rendement en winst. 
•    Huurmogelijkheden op korte, middellange en lange termijn.
•    Ruime keuze uit hogedruk rioolreinigingsaanhangers, vacuümunits, toiletserviceunits,  

camera inspectie, opsporingsapparatuur, rioolafsluiters, rookgeneratoren etc.
 •   Kwaliteitsmaterieel met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
 •   Full-service: de machines worden vooraf zorgvuldig klaargemaakt.

Check het complete en actuele aanbod 
bij onze vestiging in Barneveld (NL):

rombv.com/verhuur

SCAN QR CODE

MAAK NU EEN AFSPRAAK:

TEL. 09/384.08.17

• Huurprijzen per week

• Geldig wanneer u apparatuur

afhaalt bij onze vestiging

in Barneveld, NL
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Om optimaal gebruik en een maximale levensduur van uw apparatuur te 
garanderen kunt u terecht bij het Europees RIDGID Servicecentrum van onze 
vestiging in Barneveld (NL). Wij bieden u zo zekerheid en tevredenheid.  
Wel zo’n geruststellende gedachte!
 

Klaar terwijl u wacht service
Met ons servicecentrum bent u verzekerd van deskundig advies en hulp voor reparaties 

van camera’s en verenmachines op de momenten dat u daar behoefte aan heeft. Dankzij 

een grote voorraad onderdelen en onze “in-house” reparaties kunt u veelal gebruik maken 

van onze unieke “Klaar-terwijl-u-wacht-service”. Uw apparaat wordt op afspraak direct 

gerepareerd. Ideaal als u niet zonder uw RIDGID apparatuur kunt.

Hét RIDGID servicecentrum 
voor uw apparatuur

KWALITEIT DESKUNDIG 
ADVIES

SNELLE
LEVERING

SCHERPE
PRIJS

GRATIS
VERZENDING
V.A. € 400 

KOKS Belgium • Steenweg op Deinze 150 - bus 24 • 9810 Nazareth België • Tel. 09/384.08.17 • Fax 09/384.67.01 • www.koksbelgium.be • www.ridgidkollmann.com
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