
ACTIEFOLDER

Stuntprijzen verenmachines 
Bekijk op pagina 8

Volg RIDGIDKollmann.com   

PALLETVOORDEEL NIEUW

NIEUW
 DIGITALE MONITOREN  

MET WI-FI & BLUETOOTH 

Stream uw inspectie direct naar smartphone 
of tablet en stuur rapport direct door  
naar kantoor via Wi-Fi & Bluetooth

Supersnelle en schokbestendige SSD 
(128 GB)

SSD
OPSLAG

Download de gratis HQx Live app en 
gebruik smartphone of tablet als  
extra monitor 

HQX

Rechtstreeks digitaal opnemen op  
max. 2 USB´s

Daglicht display voor kristalhelder beeld

Intern GPS systeem: zie waar inspectie is 
uitgevoerd

HQ software voor professionele 
rapportages

  BEKIJK ALLE MONITOREN MET WI-FI &  
  BLUETOOTH OP PAGINA 2 t/m 5!  

WWW.RIDGIDKOLLMANN.COM

Volg RIDGIDKollmann.com   

199,-RIDGID CA-150 
inspectiecamera 



SeeSnake® CS65x    
digitale rapportage monitor  

6,5” daglicht display voor kristalhelder beeld
Download de gratis HQx Live app en gebruik 
smartphone of tablet als tweede monitor 
Via waterbestendig toetsenbord eenvoudig  
on-screen titels en notities toevoegen 
PhotoTalk™ koppelt audiocommentaar met beeld,  
in een bestandsgrootte dat per e-mail te verzenden is 
Creëer met één druk op de knop een multimedia 
rapport en indien gewenst bewerk deze ter plekke 
(via bijgeleverde HQ software is de rapportage ook 
achteraf op kantoor bij te werken)
Via Wi-Fi of Bluetooth de inspectie / rapportage 
direct naar kantoor of klant sturen
Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake camerahaspels
Makkelijk te vervoeren en te bevestigen aan de 
RIDGID SeeSnake MAX rM200

  VAN 3.825,-   Art.nr. 54368 3.790,- 
SeeSnake® CS65x met 230V adapter

3.980,- Art.nr. 57133
SeeSnake® CS65x met 230V adapter  
& 1x 18V accu met lader

HQ software voor 
professionele rapportages

6,5” daglicht display voor 
kristalhelder beeld

Stream uw inspectie direct 
naar smartphone of tablet 
en stuur rapport direct door

Rechtstreeks digitaal 
opnemen op max. 2 USB´s

SSD
OPSLAG

Supersnelle & schokbestendige 
SSD (128 GB) voor interne 
opslag van vele inspecties

Intern GPS systeem: zie 
waar inspectie is uitgevoerd

HQX

INSPECTEREN

NIEUW
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SeeSnake® camerahaspels 
(self-levelling, incl. zender)

Mini SeeSnake® self-levelling: 
Leidingen Ø40-200mm, 90° bochten vanaf Ø50mm
30mm self-levelling camera met 18 leds (nieuw!)
Duwkabel 30m

SeeSnake® self-levelling: 
Leidingen Ø50-300mm,  90° bochten vanaf Ø75mm
35mm self-levelling camera met 18 leds
Duwkabel 61m

Art.nr. 48723
  VAN 6.456,-   

5.690,-
Mini SeeSnake®,

incl. self-levelling

Art.nr. 13993
  VAN 8.700,-   

7.590,-
SeeSnake®,

incl. self-levelling

SeeSnake® CS6x (Pak)    
digitale inspectiemonitor + 
accupack        

              

Download de gratis HQx Live app en gebruik 
smartphone of tablet als tweede monitor
Via Wi-Fi of Bluetooth uw inspectie / rapportage 
direct doorsturen naar kantoor of klant
Foto en video op USB opslaan
Direct aan de slag dankzij supersnelle opstarttijd
Daglicht display 5,7” voor kristalhelder beeld
Waterbestendig toetsenbord voor directe controle 
van essentiële camera- en monitorfuncties
PhotoTalk™ koppelt audiocommentaar met beeld in 
een bestandsgrootte dat per e-mail te verzenden is
Automatisch multimedia rapporten opmaken
HQ software om rapportages te bewerken, 
archiveren en delen via print, DVD of online
Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake camerahaspels
Inclusief 230V adapter & 1x 18V accu met lader

2.780,- Art.nr. 57153 / 57148
CS6x (Pak) digitale inspectie  
monitor incl. accupack

CS6x®
CS6x Pak®

NIEUW

Ook de populaire RIDGID SeeSnake Compact2  
is nú verkrijgbaar met de nieuwe CS6x Pak 
monitor met Wi-Fi & Bluetooth. 
Bekijk de volgende pagina!  

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)
Incl. SeeSnake® HQ software (o.a. digitaal opnemen 
en DVD’s branden)
Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake camerahaspels
Energiebron: 230V of 18V Li-Ion accu 
Levering inclusief 2 accu’s en lader 

  VAN 4.426,-   Art.nr. 39343

4.190,-
CS10, incl. USB en HQ software + 2 accu’s en lader

ROM Voortstuwingsspuitkop
Duwt uw (RIDGID) duwkabel verder de leiding in  

Aluminium spuitkop duwt via waterkracht de 
duwkabel van uw (RIDGID) inspectiecamera 
soepeler, sneller en verder de leiding in
Ideaal als leidingen bijvoorbeeld veel bochten, 
verspringingen of zand bevatten
Bevestig spuitkop eenvoudig aan de 1/2” 
hogedruk rioolreinigingsslang van uw 
rioolreinigingsaanhanger, inbouwunit of combi
Afhankelijk van de dikte van de duwkabel kiest u de 
juiste adapter (ø 6.8mm, 8mm, 9mm en 11mm) 
Bekijk de video op ridgidkollmann.com

199,- Art.nr. zie webshop
Spuitkop ½” om camera duwkabel voort te stuwen

SeeSnake® rM200 camerahaspel 
+ CS6x  óf CS65x  monitor     

Compleet systeem bestaande uit RIDGID SeeSnake® 
MAX rM200 camerahaspel met CS6x óf CS65x 
monitor, inclusief Wi-Fi & Bluetooth en meer! 
Zowel de CS6x als CS65x monitor klikt u snel op de 
camerahaspel en vervoert u eenvoudig met één hand
RIDGID rM200 camerahaspel is geschikt voor  
Ø40-200mm leidingen (90° bochten vanaf Ø50mm)
Verbeterde duwkabel (61m)
Ultracompacte camerakop (Ø25mm) met 6 leds 
Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld
512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Meterteller (in cm) & Centreergeleiders
Inclusief 230V adapter én een 18V accu met lader!

6.095,- Art.nr. 42353
rM200 camerahaspel, excl. accupack

  VAN 7.699,-   Art.nr. 47163 7.495,- 
rM200 met CS6x monitor, incl. accupack

  VAN 10.144,-   Art.nr. 42353+57133 10.075,- 
rM200 met CS65x monitor, incl. accupack

NIEUW

SeeSnake® COMPACT2
inspectiesysteem + accupack

NIEUW
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INSPECTEREN

HQ software voor 
professionele rapportages

5,7” daglicht display voor 
kristalhelder beeld

Rechtstreeks digitaal 
opnemen op USB´s

HQX

Stream uw inspectie direct 
naar smartphone of tablet 
en stuur rapport direct door

Download gratis HQx Live 
app en gebruik smartphone 
of tablet als extra monitor

NIEUW
 RIDGID COMPACT2 NÚ  

MET WI-FI & BLUETOOTH 
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* Meer weten over leasing? zie achterzijde

Stream uw inspectie via Wi-Fi & Bluetooth naar  
smartphone of tablet en stuur rapport direct door

Download de gratis HQx Live app en gebruik 
smartphone of tablet als extra monitor

Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm, 6 leds) 
met ingebouwde 512Hz zender

LEASEN
 AL VANAF 103,- PER MND*

SeeSnake® COMPACT2
inspectiesysteem + accupack

Camerahaspel incl. CS6xPak digitale monitor 5,7’’ met lader en accu
Voor leidingen van Ø40-150mm leidingen (90° bochten vanaf Ø50mm)
Inclusief verbeterde duwkabel (30m, Ø6mm)
Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Geïntegreerde microfoon en luidspreker
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp en helder beeld van de leiding
Gemakkelijk te transporteren en op te bergen
Meterteller (in cm)

  VAN 7.785,-   Art.nr. 48118 5.190,- 
SeeSnake® COMPACT2 camerasysteem

  DEZE SCHERPE MEENEEMPRIJS GELDT ALLEEN BIJ AFHALEN IN BARNEVELD  

299,- Art.nr. ST1000
Training, opleiding en/óf  
uitgebreide demonstratie op locatie

Monitor eenvoudig losmaken via quick-release 
knoppen

5ROM  -  



INSPECTEREN

SeeSnake® nanoReel + CA-350 
Inspectiesysteem voor Ø25-50mm leidingen

nanoReel camerahaspel met aansluitkabel voor 
micro CA-350 (ook verkrijgbaar met aansluitkabel 
voor SeeSnake monitoren; art.nr. 40013)
Voor Ø25-50mm leidingen (90º bochten > Ø32mm)
Ideaal voor HVAC, sprinklers, boilers, sifons e.d. 
25m duwkabel
Bij de nanoReel i.c.m. micro CA-350 inspectietoestel 
ontvangt u 2 krachtige 12V Li-Ion accu’s 
Inclusief 512Hz opsporingszender in camerakop

3.190,- Art.nr. 40003

SeeSnake® nanoReel™ 25m met aansluitkabel voor 
micro CA-350

3.690,- Art.nr. 40823

SeeSnake® nanoReel™ 25m + micro CA-350  
incl. 2 oplaadbare 12V Li-Ion accu’s

microDrain + CA-350 
Inspectiesysteem voor Ø30-75mm leidingen

microDrain camerahaspel i.c.m. micro CA-350 
inspectietoestel, incl. 2 krachtige 12V Li-Ion accu’s
Voor Ø30-75mm leidingen (90º bochten > Ø40mm)
10m óf 20m duwkabel (20m versie bevat 
opsporingszender in camerakop) 
Camerahaspel (ook verkrijgbaar met aansluitkabel 
voor SeeSnake monitoren)

1.850,- Art.nr. 40783

SeeSnake® microDrain™ 10m + micro CA-350  
incl. 2 oplaadbare 12V Li-Ion accu’s

  VAN 2.729,-   Art.nr. 40793 2.350,- 
SeeSnake® microDrain™ 20m incl. 
opsporingszender + micro CA-350
incl. 2 oplaadbare 12V Li-Ion accu’s

90º bochten vanaf Ø32mm
Afvoerleidingen, CV ketels, wastafels, 
badkuipen, HVAC, sprinklers, boilers etc.

Camerakop Ø15,5mm,  
voor leidingen vanaf Ø25mm 

NIEUW NIEUW
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NIEUW

CA-330 inspectiecamera 

Eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren 
en op foto én video vastleggen

!  Bewaar foto’s en video’s op intern geheugen of 
op SD-kaart tot 32GB 

!  Voorzien van Wi-Fi™ & Bluetooth™:  
Gebruik smartphone of tablet als tweede scherm &  
Stuur foto’s en video’s van uw inspectie direct door
3,5” kleuren TFT-monitor
Verlicht donkere gebieden met 4 heldere LED’s in 
17mm aluminium camerakop (optioneel 6mm) 
Handige functies, zoals beeldrotatie en digitale zoom
90 cm kabel (optioneel verlengbaar tot 9 meter)
Voeding: 3.7V Li-Ion accu óf AC Adapter
Levering incl. koffer, AC adapter, acculader, USB kabel, 
SD kaart (4GB), haak, magneet, spiegel, RCA kabel, 
geïntegreerde audiorecorder, luidspreker en headset

490,- Art.nr. 49628

micro CA-330 inspectiecamera

CA-350 inspectiecamera 

Eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren 
en op foto én video vastleggen

!  Bewaar foto’s en video’s op intern geheugen of 
op SD-kaart tot 32GB

!  Voorzien van krachtige 12V Li-Ion accu:  
Langer doorwerken zonder opladen &  
Accu laadt sneller op
3,5” kleuren TFT-monitor
Verlicht donkere gebieden met 4 heldere LED’s in 
17mm aluminium camerakop (optioneel 6mm) 
Handige functies, zoals beeldrotatie en digitale zoom
90 cm kabel (optioneel verlengbaar tot 9 meter)
Voeding: 12V Li-Ion accu óf AC Adapter
Levering incl. koffer, AC adapter, acculader, USB kabel, 
SD kaart (8GB), haak, magneet, spiegel, RCA kabel, 
geïntegreerde audiorecorder, luidspreker en headset

460,- Art.nr. 55903

micro CA-350 inspectiecamera

CA-150 inspectiecamera 

Eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren 
en op foto vastleggen

!  Bewaar tot 20 foto’s op het interne geheugen 
(let op: beelden kunnen niet op een PC of 
geheugenkaart worden opgeslagen)
Bekijk de beelden ook via de bijgeleverde RCA-
kabel op een televisie of een andere monitor
3,5” kleuren LCD-monitor
Verlicht donkere gebieden met 4 heldere LED’s in 
17mm aluminium camerakop (optioneel 6mm) 
Handige functies, zoals beeldrotatie en digitale zoom
90 cm kabel (optioneel verlengbaar tot 9 meter)
Voeding: 4 x “AA” batterijen (inbegrepen)
Levering incl. koffer, haak, magneet, spiegel en 
RCA kabel

199,- Art.nr. 36848

micro CA-150 inspectiecamera

NIEUW
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  TOPKWALITEIT 

  AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

  KOPEN, HUREN ÓF LEASEN 

  DESKUNDIG ADVIES 

  DEMONSTRATIES OP LOCATIES 

  RUIME VOORRAAD  

  GRATIS BEZORGING (BIJ IDEAL) 

  SHOWROOM IN BARNEVELD 

  BESTEL ONLINE OF IN SHOWROOM 

  ‘DIRECT-AAN-DE-SLAG-GARANTIE’ 

  VEILIG EN EENVOUDIG BETALEN 

  SERVICECENTER MET EIGEN REPARATIEDIENST 

  HAAL- EN BRENGSERVICE BIJ REPARATIE

  VERVANGEND APPARAAT BIJ REPARATIE

“Omdat je meer krijgt dan  
alleen een goed product”
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Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 
nieuws, acties, tips én een kortingscode voor 
onze webshop in je mailbox.

10,- KORTING ONTVANGEN?

NR. 1 IN BENELUX

Ga snel naar ridgidkollmann.com en schrijf je in!



Koppel afstandszender aan de veer van uw 
verenmachine of aan uw hogedruk slang om i.c.m. 
RIDGID® Scout de positie in afvoerpijp te vinden.

OPSPOREN

Met de gratis RIDGIDtrax app 
visualiseert u ondergrondse 

leidingen op uw smartphone 
of tablet.    

SPOOR ONDERGRONDSE  
(NUTS)LEIDINGEN OP MET DE  

RIDGID SEEKTECH SR-24
VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE DEMO OP LOCATIE AAN
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MR-10 Magnetic locator
Vind verborgen putdeksels, (giet)ijzeren 
leidingen

Ferromagnetische plaatsbepaler lokaliseert alleen 
ijzerhoudende materialen, zoals ijzer en staal
Reageert niet op andere metalen zoals aluminium, 
koper etc. (zoals een metaaldetector wel doet)
Lokaliseer ijzeren of stalen objecten, zoals  
• Hoofdafsluiters | Stalen omhulsels 
• Verborgen putdeksels | Omhulsels boorputten 
• (Giet)ijzeren leidingen | Verstevigde septische         
 putten & Perceelmarkeringen

Zeer gevoelig instrument tot 4,6m (afhankelijk 
van de grootte van het opgespoorde ijzer), met 
hoorbare en visuele feedback
AutoNull functie elimineert nabijgelegen metalen 
interferenties, zoals een auto of gaashekwerk
Levering inclusief opbergtas

975,- Art.nr. 53068
RIDGID® MR-10 Magnetic locator

SeekTech SR-24 leidingzoeker 
Opsporen van (nuts)leidingen

Ondergrondse leidingen snel en accuraat 
lokaliseren (o.a. elektriciteit, kabel, 
hoofdwaterleiding, gas, data en telecom)
Opsporen van ondergrondse leidingen m.b.v. een 
leidingzender (actieve tracering) én met alleen de 
plaatsbepaler (passieve tracering)
Opsporen van sondes en camerazenders  
(512 Hz, 33 kHz en 640 Hz)
GPS en Bluetooth: stream informatie naar 
smartphone of tablet en exporteer naar GIS 
software (geographic information systems)
Kaartweergave: Realtime signaalinformatie bevat 
locatie, richting, diepte en betrouwbaarheid
RIDGIDtrax App: Visualiseer en identificeer 
meerdere sporen en routepunten
Opgenomen kaarten kunt u per e-mail delen in 
KML (Google Earth) formaat
Meerdere actieve & passieve traceringsfrequenties
Voldoet aan “grondroerdersregeling” (WION / KLIK) 
Levering incl. opbergkoffer
Optioneel: afstandszender 512Hz (art.nr. 16728)

3.390,- Art.nr. 46393

SeekTech SR-24 leidingzoeker

RIDGID® NaviTrack Scout
Vind snel en eenvoudig camerazenders en 
sondes in afvoersystemen

De exacte positie van lekkages of verstoppingen 
in leidingen vaststellen is een fluitje van een cent, 
zodat u snel kunt herstellen
Voer een inspectiecamera (voorzien van 
een zender in de camerakop) in de leiding 
en achterhaal de exacte positie óf koppel 
een RIDGID afstandszender aan de veer van uw 
verenmachine óf aan uw hogedruk slang van uw 
rioolreinigingsmachine
Vind inspectiecamera’s en zenders:  
512Hz (RIDGID), 640Hz, 33kHz
Multidirectionele 3D antenne en dieptemeting
Snel, eenvoudig en altijd correct signaal  
(geen nulsignalen en/of valse pieken)
Inclusief transportkoffer
Pakket is incl. adapter voor 1/2” hogedruk slang 
(art. 86246) en afstandszender 512Hz (art. 16728)

  VAN 2.069,-   Art.nr. 19243 1.750,-
NaviTrack Scout

  VAN 2.512,-       Art.nr. R00086 1.995,-
NaviTrack Scout pakket

LEASEN
 AL VANAF €103 PER MND*

  MEER WETEN?  
BEL OF MAIL ONZE RIDGID EXPERTS:

INFO@RIDGIDKOLLMANN.COM    
  +31 (0)342 49 04 17 
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Bestel direct op onze webshop 
WWW.RIDGIDKOLLMANN.COM

  3 HALEN = 2 BETALEN   Geldt voor alle RIDGID C-1 t/m C-23 veren in 8mm t/m 22mm. 
Geschikt voor vrijwel alle RIDGID verenmachines, zoals K-39, K-45, K-40, K50 en K-60.

C-8 | 16 mm. x 2,3 mtr. (3 stuks)                          

Veren geschikt voor o.a. de K-50 en K-60
Art.nr. 62270

VAN 141,-   

94,-
RIDGID® C-8 16 mm. x 2,3 mtr. (3 stuks)  

C-1 | 8 mm. x 7,5 mtr. (3 stuks)                           

Veren geschikt voor o.a. de RIDGID K-25 en K-50
 Art.nr. 62225

VAN 241,50,-  

161,-
RIDGID® C-1 8 mm. x 7,5 mtr. (3 stuks)

C-5 | 10 mm. x 10,7 mtr. (3 stuks)                           

Veren geschikt voor o.a. de K-50 en K-60
Art.nr. 62250

  VAN 332,- 

221,-
RIDGID® C-5 10 mm. x 10,7 mtr. (3 stuks)

3 STUKS 3 STUKS 3 STUKS

ONTSTOPPEN

PROFITEER VAN ONZE STUNTACTIES OP RIDGID VEREN
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RIDGID® KJ-1590 II                                       

Elektrische hogedruk rioolreiniger om snel (afvoer)
leidingen tot Ø150mm (vaatwassers, wasmachines 
en wastafels etc.) te reinigen
Capaciteit: 15 l/min & max. werkdruk: 90 bar
Krachtige 2,2kW-motor met 
overbelastingsbeveiliging
Aluminium heavy-duty haspel met 20m 1/4” 
hogedrukslang

  VAN 2.899,-   Art.nr. 35511 2.499,-
RIDGID® KJ-1590 II

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

  VAN 1.050,-   Art.nr. 71742 755,-
RIDGID® K-40 AF-5

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
A-25 set: 5 veren 16mm x 2,3m en  
gereedschappen en veerhaspel

  VAN 1.689,-  Art.nr. 66467 975,-
RIDGID® K-60 Only, incl. geleidingsslang

  VAN 2.025,-      Art.nr. 94497 1.249,-
RIDGID® K-60 SP A-25

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 vuil op werkplek
K-45 AF-5 bevat koffer en C-6 IC Kit (veer in trommel 
+ avegaren voor leidingen tot Ø75mm) t.w.v. € 485

  VAN 350,-   Art.nr. 36033 299,-
RIDGID® K-45 AF

  VAN 450,-      Art.nr. 36043 399,-
RIDGID® K-45 AF-5

RIDGID® K-1 ontstopper

Alles-in-één oplossing voor het verhelpen van 
verstoppingen in urinoirs en aflopen van douches
Manueel te bedienen óf aan te drijven via een 
boormachine voor extra kracht om zware 
verstoppingen te verhelpen (boormachine niet 
inbegrepen)
Gemakkelijk leidingen tot Ø50mm vrijmaken, 
dankzij het telescopische ontwerp, de 1,2 m lange 
kabel én de C-vormige snijkop

  VAN 99,-   Art.nr. 46683 85,-
RIDGID® K-1

RIDGID® K-50 

Voor leidingen tot Ø110mm (gootstenen, baden, 
doucheafvoerleidingen en dakventilatiekanalen)
Geschikt voor 8, 10 en 16mm veren
Krachtige 300W motor, 400TPM 
Geleverd met A-30 verenset: 6 veren 16mm x 2,3m 
en werktuigen, veerhaspel en geleidingsslang (alle 
versies, behalve “only”-versie)
K-50-6: A-30 set + A17-A veertrommel (8mm x 7,6m veer)
K-50-7: A-30 set + A17-B veertrommel (10mm x 10,7m veer)
K-50-8: A-30 set + A17-A + A17-B veertrommel 

Art.nr. 11971
  VAN 1.493,-   

799,-
RIDGID®  
K-50 Only

Art.nr. 11991
  VAN 2.119,-   

1.125,-
RIDGID® K-50-7

Art.nr. 12001
  VAN 2.271,-   

1.259,-
RIDGID® K-50-8
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ONTSTOPPEN

LEASE EEN GLOEDNIEUWE RIOOLREINIGINGSMACHINE  
VANAF SLECHTS 156,- PER MAAND. 

Met één klus heeft u vaak al uw maandbedrag terug. Door een vast bedrag per 
maand te betalen weet u waar u aan toe bent en houdt u uw geld op de bank als  
buffer of  om andere investeringen te doen. En niet onbelangrijk; ook met lease 
is uw machine voorzien van volledige garantie. Neem contact met ons op voor de 
diverse mogelijkheden: +31 (0)342 49 04 17 / info@rombv.com 

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

HUREN

KOPEN
LEASEN
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 1   ROM SmartTrailer hogedruk aanhanger

 2   ROM Compact hogedruk inbouwunit

 3  ROM SmartCombi hogedruk/vacuümunit

ROM SmartCombi                                  

Ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen en 
rioleringen tot Ø600mm
Leegzuigen van vetputten, septic tanks, kolken en 
ondergelopen kelders etc.
Verkrijgbaar in verschillende capaciteiten  
(max. 200 bar en max. 75 liter per minuut) 
Vacuümsysteem uit te voeren met een 
conventionele vacuümpomp óf unieke straalzuiger
Vacuüm max. 6500l/min | 0.85 bar
Leverbaar in dieseluitvoering 
Ruime vuil-/schoonwatertank van 1500 liter

Kopen vanaf   LEASE p/mnd vanaf   25.400,-  462,-*

 * unit excl. opties en  
 voertuig

  
53.900,- 
Prijsindicatie afgebeelde SmartCombi  
incl. opties en excl. voertuig* 

(* Prijsindicatie Renault Maxity incl. diverse opties, 
spuiten in afwijkende bedrijfskleur, alarm, trekhaak 
en afleverkosten en keuringskosten = € 31.000)

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

KOPEN
LEASEN

NIEUW

ROM Compact                                  

Ontstoppen en reinigen van leidingen tot Ø300mm 
& oppervlakte- en drainagereiniging en zelfs 
graffitiverwijdering  
Verkrijgbaar in verschillende capaciteiten  
(max. 150 bar en max. 60 liter per minuut)
Leverbaar in benzineuitvoering 
Ruime 400 liter watertank

Kopen vanaf   LEASE p/mnd vanaf   8.850,-  170,-*

 * unit excl. voertuig

ROM SmartTrailer                                  

Ontstoppen en reinigen van leidingen tot Ø300mm 
& oppervlakte- en drainagereiniging en zelfs 
graffitiverwijdering  
Verkrijgbaar in verschillende capaciteiten  
(max. 150 bar en max. 50 liter per minuut)
Leverbaar in benzineuitvoering 
Ruime 400 liter watertank

Kopen vanaf   LEASE p/mnd vanaf   8.100,-  156,-
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Compact en eenvoudig in gebruik

Achterhaal de loop van leidingen en spoor  
eenvoudig en snel foutieve aansluitingen op

Traceer stankprobleem eenvoudig en snel

ACCESSOIRES

ROM Steam rookgenerator

Lokaliseer lekkages in leidingen, rioleringen, septic 
tanks e.d. zonder graaf- of breekwerkzaamheden
Ideaal voor in “droge” leidingen (waar geen water 
doorheen loopt)
Controleer of privéwaterafvoer volledig gescheiden 
is. Oftewel bepaal of de aansluiting van de 
waterafvoer correct is, dus zijn de schone en 
vervuilde waterstromen gescheiden  
(Wet ‘keuring van uw privéwaterafvoer)
Optische controle van luchtstromen in 
ventilatiekanalen, ontluchtingen, 
luchtbehandelingskanalen
Voldoet aan beschermingsklasse IP44 en aan de 
richtlijnen van Stichting RIONED (Nederland) en 
VLARIO (Vlaanderen)
Snelle terugverdientijd
Nevelvloeistof is onschadelijk voor de gezondheid. 
Gemaakt op alcoholbasis, zonder olie, nauwelijks 
ontvlambaar, bijna reukloos en in gesloten 
verpakking jarenlang houdbaar
De Steam 2000 is inclusief: 
   - 4 invoerstokken van 1 meter, met snelsluiting
   - 6 meter kunststofslang (Ø50mm)
   - 2 liter rookvloeistof

  VAN €3.160   Art.nr. 0592 2.490,- 
ROM eSteam rookgenerator

135,- Art.nr. 0594
ROM Nevelvloeistof (4,7 liter)

385,- Art.nr. 05944
4 kannen ROM Nevelvloeistof (4,7 liter)

Optimale rookopbrengst / -dichtheid (62.500 m3/l)

* FOUTIEVE 
 AANSLUITING

* LEKKAGE 
 OPSPOREN
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ROM waarschuwingsverlichting 
6 stuks, incl. transportbox                                      

ROM waarschuwingsverlichting 6 stuks
Krachtige leds (kleur: ROOD) | 9 flitsstanden
Voor optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden
Voorzien van magneet en ophangoog
Waterproof & Duurzaam: rubber behuizing 
voorkomt val- en stootschade 
Zeer lange brandduur en werkt op oplaadbare 
lithium batterijen 
Oersterke transportbox incl. oplaadstation met 12V 
en 230V stekker om in auto of op kantoor op te laden

149,- Art.nr. 8103
ROM waarschuwingsverlichting  
6 stuks, incl. transportbox

Straplock spanbandtang                                      

Zorgt voor een stevige grip op een plastic pijp van 
3” tot 8” (80 mm – 220 mm) 
Met de stevige hendel is het een peulenschil om 
een PVC buis te verplaatsen of vast te houden 
Onmisbaar bij installatie, reparatie en onderhoud 
van kunststof buizen met een grote diameter 
Werkt perfect bij het verlijmen van buizen etc.
De speciale band in de tang zorgt voor maximale 
grip en voorkomt beschadiging van de PVC buis
Werkt in koude en natte omgevingen

29,- Art.nr. 42478
RIDGID Straplock spanbandtang 

Markeer- & traceerkleurstof               

Verkrijg informatie over de loop van leidingen etc. 
Lokaliseer foutieve aansluitingen en valse lozingen
Kostenefficiënt en zeer eenvoudig in gebruik 
40% meer geconcentreerd dan vergelijkbare merken
Milieuvriendelijke biologisch afbreekbare kleurstof 
(100% non-toxic) 
Diverse kleuren verkrijgbaar (geel, blauw, rood, 
geel, paars, oranje)
Ook verkrijgbaar in zakjes en tabletvorm

25,- Art.nr. 05853
ROM Markeer- & traceerpoeder,  
200gr. (Geel)

ALLE ONDERSTAANDE PRODUCTEN SLECHTS 94,-

Micro HM-100 Temperatuur- en vochtigheidsmeter Micro CD-100 Ontvlambare gassendetector Micro LM-100 Laser afstandsmeter

Micro CM-100 Digitale stroomtang Micro DM-100 Digitale multimeter Micro CL-100 Zelfnivellerende Kruislijn Laser
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RIDGID CS10 monitor, incl. (Mini) 
SeeSnake® camera
Digitale opname monitor met USB en accupack                                         

Professioneel camerainspectiesysteem
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
Meer info? Zie pag. 3 

  675,- per week   
 225,- per dag 

RIDGID Compact2 
camerasysteem
Digitale rapportage monitor incl. accu en lader                                     

Monitor met 30m duwkabel en camerakop 
(Ø25mm)
Voor leidingen van Ø40-150mm leidingen  
(90° bochten vanaf Ø50mm)
Geïntegreerde 512Hz zender voor NaviTrack 
en NaviTrack Scout
Foto’s en video’s eenvoudig opslaan op USB
Met accu en centreergeleider

  615,- per week   
 205,- per dag

RIDGID nanoReel inspectie 
camera incl. micro CA-300 

nanoReel inspectie camera met 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

  525,- per week     
 175,- per dag

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 rioolreinigings-
aanhangers, vacuümunits, 
toiletserviceunits, camera 
inspectie, opsporings-
apparatuur, rioolafsluiters, 
rookgeneratoren etc.
Kwaliteitsmaterieel met 
een ongeëvenaarde 
betrouwbaarheid
Full-service: de machines 
worden vooraf zorgvuldig 
klaargemaakt

HUREN
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RIDGID® Scout óf NaviTrack II 
locator                                       

Vind camera’s en zenders: 512Hz (RIDGID),  
640Hz en 33kHz
Multidirectionele 3D antenne en dieptemeting
Snel, eenvoudig en altijd correct signaal
Incl. transportkoffer en sonde met adapter voor 
hogedruk slang 

  285,- per week    95,- per dag 

ROM 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) 

  405,- per week    135,- per dag 

SeeSnake® rM200 + CS65 Kit 
camerasysteem              

CS65 monitor 6,5” met 61m duwkabel en 
camerakop (Ø25mm)
Geschikt voor Ø40-200mm leidingen  
(90° bochten vanaf Ø50mm)
Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld
Geïntegreerde 512Hz zender voor o.a.   
NaviTrack Scout locator
Rechtstreeks beeld en video opnemen op USB 
Met accu en centreergeleider

  675,- per week    225,- per dag 

ROM Hogedruk (riool)
reinigingsaanhangers

Voor het ontstoppen en reinigen van 
huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel
Ook geschikt voor gevel-, oppervlakte-  en 
drainagereiniging en lichte graffitiverwijdering 
Diverse capaciteiten verkrijgbaar  
(bar / liter per minuut)
B-rijbewijs mogelijk (bij ROM SmartTrailer)
Diverse toebehoren bijgeleverd, zoals voor- en 
achterspuitkop, spuitlans én zwaailamp
Raadpleeg rombv.com/verhuur

  vanaf 295,- per week    vanaf 99,- per dag 

SeeSnake® rM200 + CS6 Kit 
camerasysteem 

CS6 monitor 5,7” met 61m duwkabel en  
camerakop (Ø25mm)
Geschikt voor Ø40-200mm leidingen  
(90° bochten vanaf Ø50mm)
Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld
Geïntegreerde 512Hz zender voor o.a.   
NaviTrack Scout locator
Rechtstreeks beeld en video opnemen op USB 
Met accu en centreergeleider

  675,- per week    225,- per dag 

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.
  525,- per week 

Bekijk het complete en actuele aanbod op 

WWW.ROMBV.COM/VERHUURHUREN
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ROM bv, Harselaarseweg 63, 3771 MA, Barneveld
Tel. +31 (0)342 49 04 17  |  www.rombv.com  |  www.ridgidkollmann.com Volg RIDGIDKollmann.com   
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KWALITEIT DESKUNDIG 
ADVIES & 
TRAINING 
 

SERVICE 
CENTER 
MET EIGEN 
REPARATIE
DIENST

RUIME 
VOORRAAD 
& SNELLE
LEVERING 

VERVANGEND 
APPARAAT BIJ 
REPARATIE

SCHERPE PRIJS 
& GRATIS
VERZENDING
V.A. € 400 

LEASEN
NIEUW

V.A. 103,- PER MAAND

BENIEUWD? 

We vertellen u graag wat de 

mogelijkheden zijn.

BEL OF MAIL

+31 (0)342 49 04 17

info@ridgidkollmann.com

Lease nú een camera! 
Met inspecties kunt u zowel u klant helpen als extra 

inkomsten genereren. Als ondernemer bent u gewend 

de zaken zelf in de hand te hebben. Daarom bieden wij 

Financial Lease aan tegen een verrassend laag tarief.  

Zo least u de Compact2 camera al vanaf €103 per maand. 

Met één klus heeft u vaak al uw maandbedrag terug. En 

niet onbelangrijk; ook met lease is uw camera voorzien 

van volledige garantie. Is er onverhoopt wat met uw 

camera aan de hand, dan kunt u altijd terecht bij ons 

“in-house” servicecenter. Indien uw camera niet dezelfde 

dag gerepareerd kan worden, dan stellen wij binnen 

de garantieperiode gratis een vervangend apparaat 

beschikbaar. Slimme ondernemers slaan dus nu toe.

Voordelen lease
 Met één klus vaak al uw maandbedrag terug

 Lage maandlasten: bepaal zelf de looptijd  

(12 tot 60 maanden) en uw restsom

 Gespreide betaling: Behoud geld om te ondernemen  

óf om een buffer op te bouwen

 Fiscaal voordeel: rente en investeringsaftrek

 Weten waar u aan toe bent: betaal een vast bedrag  

per maand gedurende de looptijd

 Inruil is mogelijk, net als een slottermijn

 Profiteer nog steeds volop van ons Servicecenter  

en alle bijbehorende voordelen

 Apparatuur wordt na het uitdienen van uw 

leasecontract uw eigendom

BENIEUWD? 

We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

BEL OF MAIL

+31 (0)342 49 04 17

info@ridgidkollmann.com


