
ACTIEFOLDER
Volg RIDGIDKollmann.com   

Camera’s + TruSense™ technologie 
Bekijk de nieuwe technologie op pagina 4

 !  Reinig beter en sneller met  
 extreem hoge snelheid

 

Reinig met ronddraaiende kettingklopper op 
extreem hoge snelheid 
Voor leidingen van Ø32 tot Ø110mm
Ook de volledige pijpwand reinigt u rondom beter
Zelfs wanneer de leidingdiameter verspringt 
behoudt u optimale reinigingskracht
In een mum van tijd lost u vet, kalk, urinesteen en 
andere zachte verstoppingen in leidingen op. Zelfs 
kleine boomwortels kan deze krachtpatser aan
Uw inspectiecamera kunt u tegelijkertijd invoeren 
tijdens het reinigen
Lange duwkabel met lengtes van 15 of 21 meter
Zelfs lange leidingen van keukenblok naar 
standleiding kunt u in één keer probleemloos 
reinigen
Meer weten? Zie pagina 2

  INTRODUCTIEPRIJS   Art.nr. 64268

999,-  
RIDGID FlexShaft TM K9-102 
   Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis!   

WWW.RIDGIDKOLLMANN.COM
RIDGID K-5208 ™  
Bekijk deze afvoerreiniger op pagina 14

Ontdek de nieuwe manier van reinigen

RIDGID  
REINIGINGSMACHINE

NIEUW NIEUW

NIEUW
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De voordelen van 

Reinig leidingen op extreem hoge snelheid met kettingklopper
Ook de volledige pijpwand reinigt u rondom beter
Zelfs wanneer de leidingdiameter verspringt behoudt u 
optimale reinigingskracht
In een mum van tijd lost u vet, kalk, urinesteen en andere zachte 
verstoppingen in leidingen op. Zelfs kleine boomwortels kan 
deze krachtpatser aan
Uw inspectiecamera tegelijkertijd invoeren tijdens het reinigen
Lange duwkabel met lengtes van 15 of 21 meter. Zelfs lange 
leidingen van keukenblok naar standleiding kunt u in één keer 
probleemloos reinigen
Compact, lichtgewicht en zeer eenvoudig te bedienen
Geen stopcontact nodig (aandrijving via accuboormachine)
Verhoogde productiviteit; Sneller opzetten en opruimen, snel 
reinigen én het gemak van snoerloos werken
Schoner werken; Duwkabel is makkelijk schoon te maken en 
trommel voorkomt vervuiling op uw werkplek
Diverse kettingkloppers en accessoires beschikbaar om voor 
elke situatie het maximale reinigingseffect te bereiken

Gebruik uw camera 
gelijktijdig tijdens 
uw reinigingswerk

Reinig leidingen van 
Ø32 tot Ø110mm op 
extreem hoge snelheid 
met ronddraaiende 
kettingklopper

NIEUW

Hier in één zin wat Trusense technoligie is....
Reinig leidingen op extreem hoge snelheid

Scan voor 
meer info!
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RIDGID® FlexShaft K9-204
Voor (afvoer)leidingen van Ø50 tot Ø110mm

Voor grotere leidingen Ø50-110 mm
Duwkabel 21.3 meter lengte (8mm)
Gewicht 20,1 kg
RIDGID FlexShaft K9-204 is inclusief kit, bestaande 
uit: K9-204 50mm & 110mm kettingkloppers, 
FlexShaft 118 ml Smeermiddel, Inbussleutel 4 mm 
& 3 mm T-hendel Tool, RIDGID gereedschapstas en 
Nederlandstalige handleiding
Diverse kettingkloppers en accessoires 
beschikbaar om voor elke situatie het maximale 
reinigingseffect te bereiken

 1.499,- Art.nr. 64278
RIDGID® FlexShaft K9-204

Accessoires  

 WERK SNELLER MET EEN ACCU-

BOORMACHINE. GEEN STROOM 

NODIG

 WERK SCHONER. DUWKABEL IS 

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN EN 

TROMMEL VOORKOMT VERVUILING 

OP UW WERKPLEK

 MAKKELIJK MEE TE NEMEN,  

SCHOON EN COMPACT

Er zijn diverse FlexShaft™ accessoires 

beschikbaar zoals diverse kettingen 

en een onderhoudset.  

Bestel direct in onze webshop.

   Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis!   

De ronddraaiende ketting 
reinigt de gehele pijpwand

Zelfs wanneer de leidingdiameter verspringt 
behoudt u optimale reinigingskracht

RIDGID® FlexShaft K9-102 
Voor (afvoer)leidingen van Ø32 tot Ø50mm

Voor kleinere leidingen Ø32-50 mm
Duwkabel 15.2 meter lengte (6mm)
Gewicht 13,4 kg
RIDGID FlexShaft K9-102 is inclusief kit, bestaande 
uit: K9-102 32mm & 50mm kettingkloppers, 
FlexShaft 118 ml smeermiddel, PVC 32mm & 40mm 
hulpstukken, Inbussleutel 4 mm & 3 mm T-hendel 
Tool, RIDGID gereedschapstas en Nederlandstalige 
handleiding
Diverse kettingkloppers en accessoires 
beschikbaar om voor elke situatie het maximale 
reinigingseffect te bereiken

 999,- Art.nr. 64268
RIDGID® FlexShaft K9-102
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Wat is    technologie?

NIEUW

De RIDGID SeeSnake camera’s zijn vanaf nu uitgerust met TruSense 

technologie. Allereerst biedt de High Dynamic Range (HDR) beeldsensor u 

een helder, duidelijk beeld van de binnenkant van leidingen, zelfs in slecht 

verlichte omstandigheden. TiltSense geeft de helling van de camera in de 

buis weer op een verbonden SeeSnake-monitor uit de CSx-serie.

Hier in één zin wat Trusense technoligie is....
‘s werelds beste rioolcamera is nu nóg beter
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Superieure beeldkwaliteit
HDR (High dynamic range) biedt een helder, duidelijk beeld van de 

binnenkant van leidingen, zelfs in slecht verlichte omstandigheden.

Meet hellingshoek van camera  
in leidingen
TiltSense™ geeft de hellingshoek en afstand van de camera weer op een CSx monitor. 

Zonder HDR beeldsensorMet HDR beeldsensor

5ROM  -  

DEMO OP LOCATIE?

Vrijblijvende demonstratie op locatie?  

Neem contact op met onze 

productspecialisten; +31 (0)342 49 04 17 

info@ridgidkollmann.com óf  

bezoek onze showroom in Barneveld (NL)

3.8 m

TruSense™ 
technologie; 

continu innovatie 
waar u van blijft 

profiteren!

Scan voor 
meer info!



SeeSnake® camerahaspels  
met TruSense, self-levelling  
én opsporingszender

Mini SeeSnake® TruSense™ self-levelling: 
Leidingen Ø40-200mm, 90° bochten vanaf Ø50mm
30mm TruSense™ self-leveling camera met  
18 high-intensity leds

!  Extra lange duwkabel 61m: nu nog langere 
lengtes in één keer inspecteren
 
SeeSnake® TruSense™ self-levelling: 
Leidingen Ø50-300mm,  90° bochten vanaf Ø75mm
35mm TruSense™ self-levelling camera met  
18 high-intensity leds

!  61m of extra lange 99m duwkabel: nu nog 
langere lengtes in één keer inspecteren

  VAN 6.536,-   Art.nr. 63628 6.490,-
Mini SeeSnake® TruSense™ self-leveling, 61m

  VAN 10.960,-      Art.nr. 63603 8.190,-
SeeSnake® TruSense™ self-leveling, 61m

 9.990,- Art.nr. 63583
SeeSnake® TruSense™ self-leveling, 99m

NIEUW

RIDGID® SeeSnake®

 HDR (High dynamic range) beeldsensor 
biedt een helder, duidelijk beeld van de 
binnenkant van de buis, zelfs in slecht 
verlichte omstandigheden

 TiltSense™ geeft hellingshoek van camera 
weer op een CSx monitor (achterhaal hoe 
de leiding ligt)

 Wi-Fi - Laat iemand eenvoudig meekijken 
met uw inspectie via smartphone of 
tablet. Ook uw rapport stuurt u direct 
door naar kantoor via Wi-Fi

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

Tweeweg datacommunicatie - informatie 
uitwisselen tussen camera en SeeSnake CSx 
monitoren
Zelfnivellerende camerakop zorgt ervoor dat het 
beeld altijd automatisch rechtop staat
Robuuste heldere LED’s voor een uitzonderlijk 
goed beeld en lange levensduur
Krachtige 512 Hz FleXmitter® opsporings-
zender geïntegreerd in camerakop om de exacte 
positie van lekkages of verstoppingen in leidingen 
op te sporen. Zender heeft een groot bereik en 
belemmert de camera niet in het nemen van 
bochten (gebruik i.c.m. RIDGID Scout)
Set centreergeleiders inbegrepen - centreren de 
camera in de leiding voor een beter beeld
Combineert stijfheid & flexibiliteit - De beste 
balans tussen stijfheid (voor duwkracht) en 
flexibiliteit (om door bochten te kunnen)
Compatibiliteit - Haspels zijn aan te sluiten op alle 
RIDGID monitoren
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Mini SeeSnake®  

Met extra lange 
61m duwkabel

SeeSnake®  

Met extra lange 61m 
óf 99m duwkabel



  ALLE RIDGID SEESNAKE MONITOREN ZIJN NU UITGERUST MET WI-FI EN BLUETOOTH

  DOWNLOAD GRATIS HQX LIVE APP EN GEBRUIK SMARTPHONE ALS TWEEDE MONITOR

  STREAM UW INSPECTIE, NEEM EENVOUDIG OP EN STUUR DIRECT DOOR 

  MONITOREN ZIJN TE GEBRUIKEN I.C.M. ALLE RIDGID SEESNAKE CAMERAHASPELS

SeeSnake® CS65x    
digitale rapportage monitor

6,5” daglicht display voor kristalhelder beeld
Goed leesbaar bij daglicht dankzij scherp, helder 
beeld (640x480 pixels)
Incl. waterbestendig toetsenbord om eenvoudig  
on-screen titels en notities toe te voegen 
Download de gratis HQx Live app en gebruik 
smartphone of tablet als tweede monitor 
PhotoTalk™ koppelt audiocommentaar met beeld,  
in een bestandsgrootte dat per e-mail te 
verzenden is 
Creëer multimedia rapport en indien gewenst 
bewerk deze ter plekke (via bijgeleverde HQ 
software is het rapport ook achteraf op kantoor bij 
te werken)
Via Wi-Fi of Bluetooth de inspectie / rapportage 
direct naar kantoor of klant sturen
Foto en video op USB opslaan (2x USB poort)
Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake camerahaspels
Makkelijk te vervoeren en te bevestigen aan de 
RIDGID SeeSnake MAX rM200

3.950,- Art.nr. 54368
SeeSnake® CS65x met 230V adapter

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

SeeSnake® CS12x    
digitale rapportage monitor 

Mis geen enkel detail van uw inspectie dankzij het 
grote 12,1” daglicht display (1024x768 pixels)
Snellere opstarttijd dankzij krachtigere processor 
Langer doorwerken zonder opladen dankzij 2 x 18V 
Advanced Lithium accu´s
Stream inspectie naar smartphone of tablet en 
stuur rapport direct door naar kantoor via Wi-Fi en 
Bluetooth
Download de gratis HQx Live app en gebruik 
smartphone of tablet als tweede monitor  
Creëer multimedia rapport en indien gewenst 
bewerk ter plekke (via bijgeleverde HQ software is 
het rapport ook achteraf op kantoor bij te werken)
PhotoTalk™ koppelt audiocommentaar met beeld 
in bestandsgrootte dat per e-mail te verzenden is 
Intern GPS systeem: zie waar inspectie is uitgevoerd
Foto en video op USB opslaan (2x USB poort)
Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake camerahaspels
Makkelijk te bevestigen aan MAX rM200
Voeding: 230V adapter of 2x 18V Advanced Lithium accu

3.980,- Art.nr. 57283
SeeSnake® CS12x met 230V adapter

4.250,- Art.nr. 57293
SeeSnake® CS12x met 230V adapter  
& 2x 18V accu met lader

SeeSnake® CS6x VERSA    
digitale inspectiemonitor + 
accupack         

Vernieuwd model: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek zorgt voor een nóg beter zicht 
op uw monitor
Verbeterde bescherming: waterdichtheid IPx5
Daglicht display 5,7” voor kristalhelder beeld 
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 (1x USB poort)
Direct aan de slag dankzij supersnelle opstarttijd
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 18 V Li-ion oplaadbare 
accu met lader

3.020,- Art.nr.  65163
SeeSnake® CS6x VERSA met 230V adapter  
& 1x 18V accu met lader

Hoogte en kijkhoek 
zijn instelbaarNIEUW
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NIEUW

Volledig vernieuwd én uitgebreid met twee 

nieuwe professionele camerasystemen

RIDGID® Compact serie

Scan voor 
meer info!
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COMPACT 2
Geen TruSense
25mm self-leveling camerakop
ingebouwde 512Hz zender
30m duwkabel
Ø40 tot Ø150mm

COMPACT C40
Inclusief TruSense  
25mm self-leveling camerakop
ingebouwde 512Hz zender
40m duwkabel
Ø40 tot Ø150mm

COMPACT M40
Inclusief TruSense
25mm self-leveling camerakop
ingebouwde 512Hz zender
40m duwkabel
Ø40 tot Ø200mm

SeeSnake® COMPACT 2
inspectiesysteem + accupack       

Compact 2 camerahaspel incl. CS6x VERSA  
digitale monitor 5,7” met lader en accu
Verbeterde monitor: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek voor een nóg beter zicht
Voor leidingen van Ø40-150mm  
(90° bochten vanaf Ø50mm)
Inclusief verbeterde 30m. duwkabel met nylon 
omhulsel (Ø6.7mm)
Flexibele duwkabel (min. buigradius 63.5mm). 
Ideaal voor o.a. inspecties in leidingen met veel 
bochten (o.a. huisaansluitingen) en kortere stukken 
in hoofdleidingen 

Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm, 6 leds) 
Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 
512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Digitaal opnemen op USB
HQ software voor professionele rapportages
Geïntegreerde microfoon en luidspreker
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp en 
helder beeld van de leiding
Waterbestendig toetsenbord voor directe  
controle van camera- en monitorfuncties (IPx5)
Gemakkelijk te transporteren en op te bergen
Meterteller (in cm)

  VAN 6.005,-   Art.nr. 48118 5.850,-
SeeSnake® COMPACT 2 camerasysteem  
incl. CS6x VERSA + accupack

SeeSnake® COMPACT C40
inspectiesysteem + accupack        

Compact C40 camerahaspel incl. CS6x VERSA 
digitale monitor 5,7” met lader en accu
Verbeterde monitor: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek voor een nóg beter zicht
Voor leidingen van Ø40-150mm  
(90° bochten vanaf Ø50mm)
Inclusief verbeterde 40m. duwkabel met 
polypropeen omhulsel (Ø6.7mm)
Flexibele duwkabel (min. buigradius 64mm). 
Ideaal voor o.a. in leidingen waar de diameter 
verspringt van klein naar groot. Dankzij TruSense 
met HDR beeldsensor behoudt u optimaal zicht 
in de pijp
Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm, 6 leds) 
Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 
512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Digitaal opnemen op USB
HQ software voor professionele rapportages
Geïntegreerde microfoon en luidspreker
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp en 
helder beeld van de leiding
Waterbestendig toetsenbord voor directe  
controle van camera- en monitorfuncties (IPx5)
Gemakkelijk te transporteren en op te bergen
Meterteller (in cm)
Camera met TruSense techologie

7.650,- Art.nr.  64208
SeeSnake® COMPACT C40 camerasysteem  
incl. CS6x VERSA + accupack 

SeeSnake® COMPACT M40
inspectiesysteem + accupack      

Compact M40 camerahaspel incl. CS6x VERSA 
digitale monitor 5,7” met lader en accu
Verbeterde monitor: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek voor een nóg beter zicht
Voor leidingen van Ø40-200mm  
(90° bochten vanaf Ø50mm)
Inclusief verbeterde 40m. duwkabel met 
polypropeen omhulsel (Ø9.1mm)
Flexibele duwkabel (min. buigradius 76mm). 
Deze kabel is, net als de populaire RIDGID 
SeeSnake® Mini, extra stijf voor maximale 
duwkracht. Ideaal voor leidinglengtes tot maar 
liefst 40 meter
Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm, 6 leds) 
Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 
512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Digitaal opnemen op USB
HQ software voor professionele rapportages
Geïntegreerde microfoon en luidspreker
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp en 
helder beeld van de leiding
Waterbestendig toetsenbord voor directe  
controle van camera- en monitorfuncties (IPx5)
Gemakkelijk te transporteren en op te bergen
Meterteller (in cm)
Camera met TruSense techologie

8.680,- Art.nr.  64213
SeeSnake® COMPACT M40 camerasysteem  
incl. CS6x VERSA + accupack
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Bestel direct in onze webshop.

   Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis!   

SeeSnake® MAX rM200 
camerahaspel + CS6x  óf  
CS12x  of CS65x  monitor     
Voor (afvoer)leidingen van Ø40 tot Ø200mm

Compleet systeem bestaande uit RIDGID 
SeeSnake® MAX rM200 camerahaspel met CS6x, 
CS12x óf CS65x monitor, inclusief Wi-Fi en meer! 
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
Zowel de CS6x, CS12x als CS65x monitor klikt u 
snel op de haspel en vervoert u eenvoudig met 
één hand
Inclusief 230V adapter én accupack!

6.390,- Art.nr.  42353
SeeSnake® MAX rM200 camerahaspel

  VAN 8.259,-   Art.nr. 47163 8.090,- 
SeeSnake® MAX rM200 met CS6x monitor,  
incl.  1x 18V accu met lader

  VAN 10.565,-   Art.nr. 57133 + 42353

10.350,-  
SeeSnake® MAX rM200 met CS65x met  
230V adapter & 1x 18V accu met lader

  VAN 10.679,-   Art.nr. 57293 + 42353

10.350,- 
SeeSnake® MAX rM200 met CS12x met  
230V adapter & 2x 18V accu met lader
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Te combineren met elke  

RIDGID SeeSnake® monitor

RIDGID® MAX rM200

Scan voor 
meer info!



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

microDrain camerahaspel met 20m. duwkabel  
incl. opsporingszender 
Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 
512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Voor Ø30-75mm leidingen (90º bochten vanaf 
Ø40mm)
Camerahaspel ook verkrijgbaar met aansluitkabel 
om microDrain te gebruiken i.c.m. SeeSnake 
monitoren
micro CA-350X inspectiecamera met Wi-Fi™ en 
Bluetooth™, incl. 2 krachtige 12V Li-Ion accu’s

  VAN 2.870,-   Art.nr. 56683 2.690,- 
SeeSnake® microDrain™ 20m incl. 
opsporingszender + micro CA-350X
incl. 2 oplaadbare 12V Li-Ion accu’s

nanoReel + micro CA-350X 
Inspectiesysteem voor Ø25-50mm leidingen

nanoReel camerahaspel met aansluitkabel voor 
micro CA-350X (ook verkrijgbaar met aansluitkabel 
voor SeeSnake monitoren; art.nr. 40013)
Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 
512Hz zender voor o.a. NaviTrack Scout locator
Voor Ø25-50mm leidingen (90º bochten vanaf 
Ø32mm)
Ideaal voor HVAC, sprinklers, boilers, sifons e.d. 
25m duwkabel
Bij de nanoReel i.c.m. micro CA-350X 
inspectiecamera ontvangt u 2 krachtige 12V Li-Ion 
accu’s

  VAN 3.567,-   Art.nr. 40003

3.390,- 
SeeSnake® nanoReel™ 25m met kabel voor  
CA-350X

  VAN 4.110,-      Art.nr. 56688 3.990,-
SeeSnake® nanoReel™ 25m + CA-350X  
incl. 2 oplaadbare 12V Li-Ion accu’s

micro CA-350X inspectiecamera 
met Wi-Fi™ en Bluetooth™ 

Eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen inspecteren 
en op foto én video vastleggen

!  Verbind met mobiel apparaat om op tweede 
scherm live te kijken en om direct foto’s en video’s 
te delen

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

!  Voorzien van krachtige 12V Li-Ion accu:  
Lang 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)
Draadloze opname audio met Bluetooth™ headset
Voeding: 12V Li-Ion accu en lader óf AC Adapter
Incl. koffer, 12V Li-Ion accu, 230V snellader, USB 
kabel, SD kaart (8GB), haak, magneet, spiegel, RCA 
kabel, AC adapter en headset met microfoon

  VAN 559,-   Art.nr. 63888 

535,- 
micro CA-350X inspectiecamera

Voor leidingen vanaf Ø25mm  

Afvoerleidingen, CV ketels, wastafels, badkuipen, 

HVAC, sprinklers, boilers etc.  

RIDGID® micro-
oplossingen

  INSPECTEER LEIDINGEN 

VANAF Ø25MM MET 

CAMERAKOP VANAF  

SLECHTS Ø15,5MM

  90º BOCHTEN VANAF Ø32MM

  DIVERSE CAMERAHASPELS 

VERKRIJGBAAR (NANOREEL, 

MICRODRAIN EN MICROREEL)

  GEBRUIK OOK I.C.M. ALLE 

SEESNAKE MONITOREN 

ÉN HANDHELD 

INSPECTIECAMERA’S

NIEUW
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micro CA-350X 
inspectiecamera



SeekTech SR-24 leidingzoeker 
Opsporen van ondergrondse (nuts)leidingen

Ondergrondse leidingen snel en accuraat 
lokaliseren (o.a. elektriciteit, kabel, 
hoofdwaterleiding, gas, data en telecom)
Spoor ondergrondse leidingen op m.b.v. een 
leidingzender (actieve tracering) óf 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 / KLIC) 
Levering incl. opbergkoffer
Optioneel: afstandszender 512Hz (art.nr. 16728)

  VAN 3.555,-   Art.nr. 46393 3.450,-
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 inspectiecamera (voorzien van 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, incl. koffer

458,- Art.nr. 16728 + 86246

Afstandszender en adapter 1/2”

  VAN 2.512,-       Art.nr. R00086 2.050,-
NaviTrack Scout pakket

Stream informatie naar smartphone of 
tablet en exporteer naar GIS software

Achterhaal de exacte positie van lekkages 

of verstoppingen in leidingen. Vind snel 

en eenvoudig camerazenders en sondes 

in afvoersystemen; 512Hz (RIDGID),  

640Hz, 33kHz.

12

 Achterhaal de exacte  

locatie ondergronds

Scout

Scan voor 
meer info!



  Topkwaliteit 

  Aantrekkelijke prijzen 

  Kopen, huren of leasen 

  Deskundig advies 

  Demonstraties op locatie 

  Ruime voorraad  

  Showroom in Barneveld

  Ook te bestellen via webshop

  Gratis bezorging (iDEAL & Bancontact) 

  Veilig en eenvoudig betalen 

  ‘Direct-aan-de-slag-garantie’ 

  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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Compacte 
krachtpatser 

voor de zwaarste  

verstoppingen 

in leidingen van 

Ø50 tot Ø200mm

K-5208 segment-
veermachine

De veren verwisselt u 
in één handomdraai 
dankzij de 
snelverstelling 
(zonder gereedschap)

Sneller kabels 
ontkoppelen 
dankzij de drietand 
segmentveer-
ontkoppelingspen

Rubberen anti-slip  
voet beschermt vloer

Vierkante stalen  
buizen voor 
extra sterkte en 
duurzaamheid

NIEUW Krachtigste en meest compacte segment-
veermachine op de markt
Reinig leidingen van Ø50-200mm tot een lengte 
van maar liefst 61 meter
Krachtige 1248W motor, 700TPM | Elektrisch (230V)
Geschikt voor 22mm én 32mm veren
Ideaal voor bijvoorbeeld het reinigen van 
standleidingen in flatgebouwen
De veren verwisselt u in één handomdraai dankzij 
de snelverstelling (zonder gereedschap)
35% lichter en 71% kleiner is dan soortgelijke 
voorgaande RIDGID segmentveermachines
Frame gemaakt uit vierkante stalen buizen voor 
extra sterkte en duurzaamheid
Handige opbergmogelijkheid voor 230V snoer
Dankzij veertrommelsysteem kunt u de veren 
makkelijker transporteren en sneller in- en 
uitvoeren. Ook vangt de trommel het vuil van de 

veren op, zodat de werkplek schoon blijft
Sneller kabels ontkoppelen dankzij de drietand 
segmentveer-ontkoppelingspen
Gewicht: 24kg
Standaard meegeleverd: K-5208 

verenmachine, handschoen, geleidingsslang en 
ontkoppelingspen

  VAN 2.832,-   Art.nr. 61698 

2.690,- 
RIDGID® K-5208 segmentveermachine
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K-5208 ® 
ontstoppingsmachine

K-5208 Transportkar €899,-

Veertrommelsysteem

Bedieningshandschoen

Drietand 
ontkoppelingspen 
voor 16mm, 22mm 
en 32mm veren 
€19,90

Slanggeleider

C-10 veren | 22mm x 4,5m  
(set van 3 stuks) €183,50

C-11 veren | 32mm x 4,5m  
(set van 3 stuks) €292,50

Bestel direct in onze webshop.

   Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis!   

RIDGID veertrommelsysteem
Werk sneller, makkelijker en schoner        

Vervoer veren sneller en makkelijk naar werklocatie
Veertrommel draait soepel rond waardoor u 
de veer eenvoudig aankoppelt en invoert in de 
leiding
Schonere werkplek doordat de trommel het vuil 
van de veren opvangt
Beschermt de werkplek tegen beschadigingen
Mooi design zorgt voor een professionele 
uitstraling
Te gebruiken i.c.m. alle 16mm, 22mm en 32mm 
veren (RIDGID K-5208, K-60 en K-50 verenmachine)
Capaciteit: 5 X 22 mm C10-veer óf  
4 X 32 mm C11-veer
Gewicht (leeg): 1,5 kg

139,- Art.nr.  61713
RIDGID® K-5208 veertrommel 

320,- Art.nr.  61708
RIDGID® K-5208 veertrommelsysteem  
met draaischijf

RIDGID K-5208 KIT 
Met alles erop en eraan!

RIDGID K-5208 ontstoppingsmachine
Slanggeleider
Bedieningshandschoen
RIDGID K-5208 drietand ontkoppelingspen
4 x C-11 veren (32mm) art. 64798 óf 5x C-10 (22mm) 
veren art. 64083
RIDGID K-5208 veertrommelsysteem
Gereedschapskist met snijkoppen en avegaren

3.580,- Art.nr. 64423 
RIDGID® K-5208 KIT met 5 x C10 veren (22mm)

3.720,-     Art.nr. 61703
RIDGID® K-5208 KIT met 4 x C11 veren (32mm)

NIEUW

Gereedschapskist 
met snijkoppen 
en avegaren

Scan voor 
meer info!
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RIDGID PowerClear TM

Ontstop leidingen van Ø20 tot 40mm
Ideaal voor het reinigen van een wasbak, bad, 
douche, wasmachine etc.
Veer: 6 mm x 9 m MAXCORE™ 50 | Motor: 230 V
2-way autofeed®: je handen blijven schoon bij het 
invoeren en terughalen van de veer
Heavy duty veer met kern: lange levensduur, 
verbeterde sterkte en knikbestendig
Doorzichtige deksel: u ziet eenvoudig hoeveel veer 
er nog overblijft
Eenvoudige afvoertap: verwijder overtollig water 
na elk gebruik om de levensduur van veer te 
verlengen
Levering incl. PowerClear en slangverlengstuk

219,- Art.nr. 59143 
RIDGID PowerClear TM

3 HALEN = 2 BETALEN

RIDGID® Verenactie 

Geldt voor alle RIDGID C-1 t/m C-23 veren in 8mm 
t/m 22mm.
C-1 | 8 mm. x 7,5 mtr. (3 stuks)
Veren geschikt voor o.a. de RIDGID K-25 en K-50
C-5 | 10 mm. x 10,7 mtr. (3 stuks)
Veren geschikt voor o.a. de RIDGID K-50 en K-60
C-8 | 16 mm. x 2,3 mtr. (3 stuks)
Veren geschikt voor o.a. de RIDGID K-50 en K-60

Art.nr. 62225
  VAN 250,--   

168,-
RIDGID® C-1  
8 mm. x 7,5m.  
(3 stuks)

Art.nr. 62250
  VAN 344,-   

231,-
RIDGID® C-5  
10 mm. x 10,7m.  
(3 stuks)

Art.nr. 62270
  VAN 146,-   

99,-
RIDGID® C-8  
16 mm. x 2,3m.  
(3 stuks)  

 RIDGID Power Spin+ 

Ontstop leidingen van Ø20 tot 40mm 
Ideaal voor het ontstoppen van o.a. bad, wastafel en 
doucheafvoeren
Veer: 6 mm x 7,6 m MAXCORE™ 50
Bedien met de hand of met een boormachine voor 
extra kracht om verstoppingen snel te verhelpen
Met de AUTOFEED® Trigger-technologie kan de 
ontstoppingsveer zichzelf in de leiding voeren
Verbeterd model werkt prettiger en sneller

  VAN 89,-   Art.nr. 57043 69,-
RIDGID® Power Spin+ 

RIDGID® K-45 AF 

Voor het reinigen van leidingen tot Ø75mm 
Elektrische handtrommelmachine
Regelbaar toerental: 0-600TPM
Gepatenteerde 2-weg veerinvoer™ houdt de 
handen vrij van de veer en dus schoon!
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 357,-   Art.nr. 36033 275,-
RIDGID® K-45 AF

  VAN 469,-      Art.nr. 36043 369,-
RIDGID® K-45 AF-5

RIDGID® K-60 SP A-25 

Voor leidingen van Ø20mm tot Ø150mm 
Elektrisch  | Krachtige 700W motor, 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 1.710,-  Art.nr. 66467 1.025,-
RIDGID® K-60 Only, incl. geleidingsslang

  VAN 2.333,-      Art.nr. 94497 1.329,-
RIDGID® K-60 SP A-25

RIDGID® K-50 

Voor leidingen tot Ø110mm (gootstenen, baden, 
doucheafvoerleidingen en dakventilatiekanalen)
Elektrisch  | Krachtige 300W motor, 400TPM 
Geschikt voor 8, 10 en 16mm veren
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 1.534,-   

925,-
RIDGID®  
K-50 Only

Art.nr. 11991
  VAN 2.119,-   

1.169,-
RIDGID® K-50-7

Art.nr. 12001
  VAN 2.271,-  

1.299,-
RIDGID® K-50-8
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Sale

RIDGID® KJ-1590 II  
HOGEDRUKREINIGER

Voor (afvoer)leidingen van Ø32 tot Ø150mm                                      

Capaciteit: 15 l/min & Max. werkdruk: 80 bar 
Gootsteen-/vloer-/secundaire afvoerleidingen
Groot spoeleffect om snel en effectief te reinigen

!  Elektrisch aangedreven; ideaal voor binnenshuis
Krachtige 2,2kW-motor met 
overbelastingsbeveiliging
Hoogwaardige Speck drieplunjerpomp met 
pulserend systeem, zodat u gemakkelijk bochten 
en stankafsluiters kunt passeren én verder de 
leiding in komt
Eenvoudig in gebruik; de stuwkracht zorgt ervoor 
dat de slang in de leiding wordt getrokken. 
Wanneer u de slang terugtrekt, wordt de leiding 
schoongespoeld
Handig opbergsysteem voor stroomkabel
Verrijdbaar frame met luchtbanden; makkelijk te 
vervoeren en ideaal bij trappen
Extra wiel om unit ergonomisch en eenvoudig in 
uw auto te laden
Geanodiseerd aluminium heavy-duty haspel;  
licht, sterk en voorkomt roest
Inclusief 20m 1/4” hogedrukslang (1/4” aansluiting) 
en 2 spuitkoppen (zelfvoortstuwende- én 
penetrerende spuitkop)
Lichtgewicht; slechts 38kg
Optie: Extra spuitkoppen, spuitlans en ROM 
verlengslang

  VAN 2.794,-   Art.nr. 35511 2.595,-
RIDGID® KJ-1590 II, incl. 20m 1/4” hogedrukslang en 
2 spuitkoppen (voor- en achterspuitkop)

VOOR LEIDINGEN VAN Ø32 tot Ø250mm 

VERRIJDBARE
HOGEDRUKREINIGERS

Bestel direct in onze webshop.

   Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis!   

KIJK VOOR ALLE SALE ARTIKELEN OP WWW.RIDGIDKOLLMANN.COM
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“Met één klus heb ik
 mijn nieuwe camera 

al terugverdiend”
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V.A. € 400 

BENIEUWD? 

We vertellen u graag wat de 

mogelijkheden zijn.

BEL OF MAIL

+31 (0)342 49 04 17

info@ridgidkollmann.com

Nieuwe camera voor 
slechts €106 per maand
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

Met inspecties kunt u zowel uw 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 €106 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.

Lease nú een camera!

Leasen

Lease direct via:
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• RIDGID inspectie- en opsporingsapparatuur

• ROM hogedruk rioolreinigingsmachines

• ROM rookgeneratoren

 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, toiletservice-units, camera inspectie, 

opsporingsapparatuur, rioolafsluiters, rookgeneratoren etc.

 Kwaliteitsmaterieel met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid

 Full-service: de machines worden vooraf zorgvuldig 

klaargemaakt

Bekijk het complete en actuele aanbod op 

WWW.ROMBV.COM/VERHUUR

20

Voordelig huren? Het is zo  geregeld!
Een selectie uit ons 
huurassortiment:

+31 (0)342 49 04 17   |   INFO@ROMBV.COM

Huren

 

vanaf 

95,-      
per dag

285,-
per week

RIDGID opsporings-
apparaten
Met de RIDGID plaatsbepalers kunt u snel en een-

voudig camerazenders en sondes in afvoersystemen 

vinden. Hierdoor kunt u gemakkelijk vaststellen waar 

het probleem ligt zodat u 

snel kunt herstellen.



21ROM  -  

Voordelig huren? Het is zo  geregeld!

ROM rook-
detectiesystemen
Met onze rookmachines kunt u  

eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en 

daken opsporen, de loop van de 

riolering controleren en snel stank-

problemen oplossen

zonder graaf- of  

breekwerk.

ROM rioolreini-
gingsmachines
Voor het ontstoppen en reinigen van 

huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel. 

De machines zijn ook geschikt voor gevel-, 

oppervlakte- en drainagereiniging 

en kunnen zelfs worden ingezet 

voor het verwijderen 

van lichte graffiti.

ROM vacuümunits
Voor het eenvoudig leegzuigen van 

vetputten, septic tanks en kolken.  Ook 

geschikt om bij wateroverlast overtollig water 

weg te zuigen. Onze pick-up zuigunits zijn 

eenvoudig te plaatsen op een aanhanger, 

voertuig met openlaadbak etc. (aanhanger is 

optioneel leverbaar)  

vanaf 

99,-      
per dag

 

vanaf 

525,-      
per week

 

vanaf 

99,-      
per dag

295,-
per week

295,-
per week

RIDGID inspectie-
camera´s
Inspecteer eenvoudig en snel leidingen met 

een diameter van 20mm tot 300mm, zoals 

afvoerbuizen, riolen, ketelbuizen, toevoer-

leidingen, sprinklerinstallaties, 

luchtkanalen, ventilatiekanalen 

en luchtbehandel-

ingssystemen.

 

        vanaf

175,-      
per dag

595,-
per week



Vetter Rioolafsluiters 

Topkwaliteit opblaasbare leidingstoppers
Diverse maten verkrijgbaar om leidingen af te 
sluiten van 25mm tot maar liefst 2000mm
Nu met extreem korte versies met afgeronde top, 
waardoor de afsluiter makkelijker te plaatsen is 
(Ideaal bij krappe ruimtes)
Geschikt voor inspecties, reiniging, reparaties en 
testen van leidingsystemen volgens NEN-EN 1610
Lichtgewicht dus makkelijk te transporteren
Elke afsluiter wordt getest en geleverd met 
certificaat
Diverse accessoires verkrijgbaar, zoals een 
ontluchtingsslang (5 of 10m), voetpomp met 
manometer en veiligheidsregelklep

106,- Art.nr. 05470000       
Afsluiter 25-40

200,- Art.nr. 05470020              
Afsluiter 80-150 met ronde top

164,- Art.nr. 05470030              
Afsluiter 100-200 

293,- Art.nr. 05470045       
Afsluiter 150-300 kort

Vetter rioolafsluiters
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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 

ENZ Roterende spuitkop met 
‘inlaatzoekende’ voorloper

Reinig huisaansluitingen vanuit het riool
Geschikt voor Ø70-150mm | Slangaansluiting 1/2” 
Verkrijgbaar met en zonder vibratie
Kop bestaat uit twee spuitkoppen; een roterende 
spuitkop met aan de voorkant een ‘inlaatzoekende’ 
voorloper 
De ‘inlaatzoekende’ voorloper drukt tegen 
de pijpwand aan en zoekt de ingang van de 
huisaansluiting. Vervolgens reinigt de spuitkop de 
huisaansluiting. Hierdoor hoeft u niet meer vanuit 
huis de aansluiting op het riool te reinigen
Wilt u een demo op locatie? Bel +31 (0)342 49 04 17

€495 Art.nr. 19370
ENZ Roterende spuitkop 40mm, 1/2”  
met ‘inlaatzoekende’ voorloper  

€639 Art.nr. 19371
ENZ Vibrerende rotopuls 40mm, 1/2”  
met vertanding en ‘inlaatzoekende’ voorloper

ENZ Roterende freeskogel CB90

Roterende spuitkop voor het verwijderen van 
wortels en kalk in PVC, stalen en betonnen buizen
Ideaal voor het ontstoppen van leidingen die meer 
dan 50% zijn verstopt
Hard metalen voorkant en zelfslijpende mesjes 
Leverbaar met en zonder vibratie en voortstuwing
Door de bolvorm gaat de spuitkop gemakkelijk 
door bochten en is de kans op schade aan de pijp 
aanzienlijk minder
Roterende frees is lekvrij en kan indien gewenst 
met gerecycled water worden gebruikt
Wilt u een demo op locatie? Bel +31 (0)342 49 04 17

€1.599 Art.nr. 1882
Enz Cutting Ball CB90 1/2”

€1.649 Art.nr. 1883
Enz Cutting Ball CB90 + Thrust 1/2”

ROM waarschuwingsverlichting 
6 stuks, incl. transportbox                                      

Voor optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden
Krachtige leds (kleur: ROOD) | 9 flitsstanden | 
Magneet en ophangoog | Waterproof | Rubber 
behuizing voorkomt val- en stootschade
Lange brandduur: werkt op oplaadbare lithium 
batterijen 
Oersterke transportbox incl. oplaadstation met 
12V en 230V stekker om in auto of op kantoor op 
te laden

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

  VAN €238   Art.nr. 81032 178,50-

ROM handbediende sifonpomp                                

Manueel bediende vacuüm handontstopper 
Voor het eenvoudig en veilig ontstoppen  
van afvoeren, gootstenen, toiletten, urinoirs, 
doucheputjes etc.
Geleverd met drie rubberen hulpstukken om 
verstoppingen in huisaansluitingen (zoals 
wasbakken en toiletten) op een eenvoudige wijze 
weg te trekken en te reinigen
Uitermate geschikt voor thuisgebruik

  VAN €129   Art.nr.  0586 89,- 
ROM handbediende sifonpomp

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. 05855
ROM Markeer- & traceerpoeder,  
200gr. (Oranje)

Bestel direct in onze webshop.

   Voor 13.00 uur besteld = morgen in huis!   
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ROM eSTEAM rookgenerator
Eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken 
opsporen en snel stankproblemen oplossen 
zonder graaf- of breekwerk

Informatie verkrijgen over de loop van het riool
Illegale aansluitingen op gemeenteriool opsporen
Controle van droge sprinklerleidingen, 
luchtstromen in ventilatie- / 
luchtbehandelingskanalen en ontluchtingen
Controle op dichtheid van schoorstenen, daken etc.
Werk sneller dankzij slimme technologie; altijd 
optimale rookhoeveelheid en -dichtheid 
Fijn instelbaar: Meer rook voor het hoofdriool én 
minder rook voor kleinere leidingen binnenshuis
Genereert continu rook, zonder dat er verbrande 
deeltjes of druppeltjes voorkomen
Hoeveelheid rook is zeer fijn instelbaar en dus af te 
stemmen op elke situatie
Extreem zuinig en eenvoudig in gebruik
Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met zeer 
helder OLED display (ook in fel zonlicht leesbaar)

Zeer robuust buiten- en binnenwerk
Ergonomisch & robuuste rubberen wielen rijden  
gemakkelijk over oneffenheden en trappen op
Geïntegreerde vloeistoftank (2,6l.) voorkomt schade
Voldoet aan de richtlijnen van Stichting RIONED 
(Nederland) en VLARIO (Vlaanderen)
ROM eSTEAM rookgenerator, inclusief vele 
geavanceerde functies, extra lange 7,5 meter 
kunststofslang (Ø47 mm) en 2,6 liter rookvloeistof
Optioneel leverbaar met afstandsbediening, 
extra jerrycans ROM rookvloeistof en/of ROM 
SmokeStopper

 2.150,- Art.nr. 0598001
ROM eSTEAM rookgenerator

2.650,- Art.nr. 0598002
ROM eSTEAM rookgenerator, incl. 
afstandsbediening

Eenvoudig lekkages in leidingen, 

tanks en daken opsporen en snel 

stankproblemen oplossen zonder 

graaf- of breekwerk

ROM eSTEAM 
Rookmachine

 Draag- én verrijdbare rookmachine)

 Zuinig en eenvoudig in gebruik 

 Geavanceerde technologie zorgt 

voor dichte, constante en ‘droge’ rook

 Geschikt voor elk type rioleringsbuis 

of aan/afvoerkanaal
Scan voor 
meer info!
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ROM SmokeStopper 

ROM SmokeStopper; flexibele balg om leidingen 
(ø 70-250mm) af te dichten rondom de 
rooktoevoerslang van de ROM Rookgenerator
Ideaal wanneer de buiswand oneffenheden 
vertoont
Bevestig de ROM SmokeStopper aan het uiteinde 
van de rooktoevoerslang. De leiding wordt 
automatisch luchtdicht afgesloten zodra er rook 
door de slang gaat

 145,- Art.nr. 059600
ROM SmokeStopper

ROM rookvloeistof 

ROM rookvloeistof (5 liter): speciaal ontwikkeld voor 
gebruik i.c.m. de ROM eSTEAM rookgenerator 
Levert aantoonbaar beter resultaat en verlengt de 
levensduur van uw ROM eSTEAM rookgenerator
Voorkomt verbrande deeltjes of druppeltjes. Wel zo 
fijn voor u en de omgeving
Jarenlang houdbaar in gesloten verpakking

  VAN €135   Art.nr. 0598010 55,- 
ROM rookvloeistof, 5 liter

MEGADEAL

DEMO OP LOCATIE?

Vrijblijvende demonstratie op 

locatie? Neem contact op met onze 

productspecialisten;  

+31 (0)342 49 04 17 |  

info@rombv.com óf bezoek onze 

showroom in Barneveld (NL)

25ROM  -  

De ROM eSTEAM is geschikt 

voor professioneel gebruik en 

multifunctioneel inzetbaar. Dankzij 

slimme technologie beschikt u altijd 

over de optimale rookhoeveelheid en 

-dichtheid voor de perfecte inspectie.

Enkele toepassingsmogelijkheden:

 Scheuren en gaten lokaliseren in hoofdriool 

én kleinere leidingen binnenshuis (sifons, 

afvoerleidingen etc.), septic tanks en meer...

 Informatie verkrijgen over de loop van het riool

 Illegale aansluitingen gemeenteriool opsporen

 Controle van droge sprinklerleidingen, luchtstromen 

in ventilatie- / luchtbehandelingskanalen etc.

 Controle dichtheid van schoorstenen, daken etc.



Bekijk alle modellen op www.rombv.com
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ROM reinigingsmachines

Huren

Leasen

Kopen



NIEUW

 4   ROM Compact                                  

Ontstoppen en reinigen van leidingen tot 
Ø300mm & oppervlakte- en drainagereiniging 
Leverbaar in Stage V benzineuitvoering | ≥ 400 liter 
watertank | Voor lichte bedrijfsauto’s en pick-ups  
Max. 150 bar en max. 60 liter per minuut

Kopen vanaf   LEASE p/mnd vanaf   9.350,-  170,-
* unit excl. voertuig

 6   ROM Vacuümunits                                  

Vacuümwerkzaamheden, zoals het leegzuigen van 
vetputten, kolken, septic tanks en meer
Leverbaar in Stage V benzine- en dieseluitvoering 
600 tot 2000l vacuümtank
Plaats eenvoudig op aanhanger of open laadbak

 5   ROM Compact PRO                               

Ontstoppen en reinigen van leidingen tot 
Ø500mm & oppervlakte- en drainagereiniging 
Leverbaar in Stage V industriële benzine- en 
dieseluitvoering | ≥ 650 liter watertank |  
Voor lichte tot middelzware bedrijfsauto 
Max. 300 bar en max. 75 liter per minuut

 7   ROM Rioolcombi’s                               

Voor hogedruk en vacuümwerkzaamheden 
Leverbaar in Stage V industriële benzine- en 
dieseluitvoering | Inzetbereik max. Ø600mm
Tot max. 4000 liter vuil- / schoonwater 
Voor ≥ 3,5 tot 4,6 ton voertuigen

 1   ROM SmartTrailer                                  

Ontstoppen en reinigen van leidingen tot 
Ø300mm & oppervlakte- en drainagereiniging en 
zelfs graffitiverwijdering
Leverbaar in Stage V benzineuitvoering |  
Ruime 400 liter watertank | B-rijbewijs  
Max. 150 bar en max. 50 liter per minuut

Kopen vanaf   LEASE p/mnd vanaf   10.200,-  186,-

 2   ROM SmartTrailer PRO                                  

Ontstoppen en reinigen van leidingen tot 
Ø400mm & oppervlakte- en drainagereiniging en 
zelfs graffitiverwijdering
Leverbaar in Stage V benzine- en dieseluitvoering | 
Ruime 650 liter watertank | BE-rijbewijs  
Max. 200 bar en max. 60 liter per minuut

ROM hogedruk rioolreinigingsaanhangers 

ROM hogedruk rioolreinigingsinbouwunits 

ROM vacuümunits en rioolcombi’s (HD/Vac)

Hogedruk werkzaamheden voor:

 Ontstoppen en reinigen van 

huisaansluitingen en het 

hoofdrioolstelsel

 Ontstoppen en reinigen van 

hemelwaterafvoeren (Ø70mm) en 

kleinere leidingen

 Gevel- / oppervlaktereiniging

 Drainagereiniging

 Verwijderen lichte graffiti

 Oliespoorbestrijding

Vacuümwerkzaamheden voor:

 Leegzuigen van vetputten

 Septic tank reiniging

 Leegzuigen van kolken

 Leegzuigen van ondergelopen 

kelders en garages

 Calamiteitenaanpak bij ernstige 

wateroverlast of verontreiniging van 

het oppervlaktewater

 Puttenreiniging
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DEMO OP LOCATIE?

Vrijblijvende demonstratie op 

locatie? Neem contact op met onze 

productspecialisten;  

+31 (0)342 49 04 17 |  

info@rombv.com óf bezoek onze 

showroom in Barneveld (NL)
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Ultrakrachtig! Tot wel 475 bar en 130 l/min

ROM EcoFit rioolreiniger
Gebouwd voor het allerzwaarste werk

‘ROM 3 haspel systeem’ 
waarmee u elke 
verstopping aankunt 
in leidingen van van 
Ø70-600mm

270˚ draaibare hydraulisch 
aangedreven hogedruk 
haspels voor optimaal 
werkcomfort

‘The Beast’ 
ROM EcoFit
Maximale kracht, veelzijdigheid en optimaal 
comfort. De revolutionaire ROM EcoFit is 
gebouwd voor het allerzwaarste werk. 
Kiest u voor onze ‘Beast’, dan profiteert 
u dagelijks van de laatste technologieën 
op het gebied van rioolreiniging. De 
EcoFit heeft standaard twee hydraulisch 
bedienbare haspels. Uniek is dat de haspels 
ook geschikt zijn voor hogedruk slangen 
met een grotere diameter en langere 
lengtes. Hierdoor kunt u leidingen met 
grotere diameters en langere afstanden 
effectief reinigen. Zo kunt u een haspel 
uitrusten met 120 meter 5/8” of 3/4” 
hogedruk slang voor leidingen van Ø200-
600mm. en de tweede haspel voorzien 
van een 120 ½” hogedruk slang voor het 
reinigen van leidingen van Ø70-200mm. 
Optioneel kunt u zelfs een derde haspel 
met watervulslang kiezen. Hierdoor 
ontstaan legio mogelijkheden. Met een 
reinigingsdruk tot max. 475 bar en een 
watercapaciteit tot max. 130 l/min. is de 
EcoFit geschikt voor het ontstoppen en 
reinigen van huisaansluitingen en het 
hoofdrioolstelsel tot maximaal Ø600mm. 

Bezoek onze showroom in Barneveld (NL)  
óf neem contact op met onze product-
specialisten; +31 (0)342 49 04 17 |  
info@rombv.com

Scan voor 
meer info!
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ROM bv, Harselaarseweg 63, 3771 MA, Barneveld
Tel. +31 (0)342 49 04 17  |  www.rombv.com  |  www.ridgidkollmann.com


