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Tijdelijk (extra) machines of 

apparatuur nodig? Kies voor ROM 

verhuur. Maximale flexibiliteit 

tegen een scherpe prijs.  

Huur o.a.: 

Met ROM verhuur bieden wij u de 
mogelijkheid om (extra) machines en 
apparatuur in te kunnen zetten wanneer 
dat nodig is. Bijvoorbeeld tijdens drukke 
periodes, grote projecten of als uw eigen 
materiaal een servicebeurt krijgt. Door te 
huren heeft u geen grote investeringskosten 
en bovendien kunt u zelf de huurperiode 
bepalen. Kort of lang? Aan u de keus.

Typische ROM verhuur eigenschappen:

Ruime keuze

Bij ROM huurt u hogedruk 
rioolreinigingsaanhangers, vacuümunits, 
toiletserviceunits, inspectiecamera's, 
opsporingsapparatuur en rookgeneratoren 
van alleen de beste kwaliteit. Wie huurt krijgt 
dus goed materieel tegen een scherpe prijs. 

Gebruiksvriendelijk

Alle producten zijn zeer eenvoudig in 
gebruik. Om het maximale uit het product te 
halen geven onze specialisten u graag een 
deskundige uitleg. 

Veilig & Betrouwbaar

Bij ROM huurt u met een veilig gevoel. Alle 
producten die we verhuren zijn gemaakt 
volgens de hoogste veiligheidsnormen. 
Bovendien worden alle apparaten en 
machines voordat u ze meeneemt volledig 
nagelopen en getest op hun werking. 

Geen onderhoudskosten

Met ROM verhuur hoeft u zich niet druk te 
maken over onderhoudskosten of andere 
zaken. In het huurbedrag zitten kosten voor 
onder andere onderhoud al verwerkt. U 
betaalt dus alleen de huur. 

Haal- en brengservice

Service van deur tot deur! Indien gewenst 
brengen wij uw apparatuur (excl. machines) 
naar de gewenste afleverlocatie en komen we 
deze ook weer ophalen.

Servicedienst

Onze verhuurvloot bestaat enkel uit 
hoogwaardige, betrouwbare producten die 
ontworpen zijn om te presteren en vooral 
te blijven presteren. Mocht er onverhoopt 
toch wat aan de hand zijn dan staat een 
professioneel serviceteam in de binnen- en 
buitendienst graag voor u klaar.

ROM Verhuur

• ROM hogedruk rioolreinigingsmachines

• RIDGID inspectie- en opsporingsapparatuur

• Rookgeneratoren
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ROM 900 - Hogedruk aanhanger
   VOOR LEIDINGEN TOT Ø500MM   

• Voor het ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen  

en het hoofdrioolstelsel

• Ook geschikt voor gevel-, oppervlakte- en drainage- 

reiniging en lichte graffitiverwijdering 

• 200 bar / 60 liter per minuut

• Afstandsbediening

• Voor- en achterspuitkop

• Spuitlans én zwaailamp

ROM VAC 1200 - Vacuüm pick-up unit

• Ideaal voor het leegzuigen van vetputten, septic tanks en kolken op moeilijk 

bereikbare plaatsen, waaronder schoolpleinen en winkelcentra

• O.a. uitgevoerd met 2 vacuümslangen met snelkoppelingen (ND70 x 2m) en 

veiligheidsventiel over- en onderdruk

• Ook geschikt om bij wateroverlastproblemen  

het overtollige water weg te zuigen

• Geschikt om op lichte voertuigen of  

aanhangers te plaatsen (niet inbegrepen) 

•    Tank 1200 liter

ROM SmartTrailer PRO Hogedruk aanhanger
   VOOR LEIDINGEN TOT Ø400MM   

• Voor het ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen en het 

hoofdrioolstelsel

• Ook geschikt voor gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen 

van lichte graffiti

• 150 bar / 60 liter per minuut

• Voor- en achterspuitkop

• Spuitlans én zwaailamp

• Afstandsbediening

ROM SmartTrailer Hogedruk aanhanger 
   VOOR LEIDINGEN TOT Ø300MM   

• Voor het ontstoppen en reinigen van                                                                                                                                         

huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel

• Ook geschikt voor gevel-, oppervlakte-,                                                                                                                                    

drainagereiniging en lichte graffitiverwijdering

• Inclusief hogedruk haspel en een vulhaspel

• B-rijbewijs volstaat

• 150 bar / 50 liter per minuut

• Afstandsbediening

• Voor- en achterspuitkop

• Spuitlans én zwaailamp

€ 99 p/d
€ 295 p/w

€ 525 per week

€ 525 per week

ROM FLEXI 1000/400 - Toilet service unit

• Voor het legen en reinigen van toiletcabines

• Voorzien van 2 heftruckkokers aan de onderzijde van het frame, waardoor het 

zeer eenvoudig is om de unit op te tillen en te verplaatsen

• Geschikt om op lichte voertuigen of aanhangers te plaatsen  

(voertuig en/of aanhanger niet inbegrepen)

• 1000l. vacuümtank en een 400l. schoonwatertank 

• Voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen

• Inclusief zuigslang (ND 50) van 15,2m met zuigbuis en kogelkraan

• Voorzien van hogedrukpomp inclusief lans, 20m 3/8’’ HD-slang, kunststof 

haspel, benzinemotor Honda met elektrostarter

€ 135 p/d
€ 405 p/w

€ 195 p/d
€ 585 p/w
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RIDGID Compact 2 camerasysteem
   VOOR Ø40-150MM LEIDINGEN   

• Camerahaspel incl. CS6xPak digitale monitor 5,7’’ met lader en accu

• Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld

• Door 90° bochten vanaf Ø50mm

• Inclusief verbeterde duwkabel (30m, Ø6mm)

• Exact lokaliseren van camera dankzij ingebouwde 512Hz zender voor o.a. 

NaviTrack Scout locator

• Foto’s en video’s eenvoudig opslaan op USB

• Daglicht leesbaar scherm 

• Rechtstreeks streamen naar smartphone of  

tablet dankzij WiFi en Bluetooth

€ 615 p/w

€ 205 p/d

SeeSnake® rM200 + CS65X camerasysteem
   VOOR Ø40-200MM LEIDINGEN   

• CS65X monitor 6,5” met 61m duwkabel en camerakop (Ø25mm)

• Self-levelling: automatisch rechtopstaand beeld

• Geïntegreerde 512Hz zender voor o.a.   

NaviTrack Scout locator

• Rechtstreeks beeld en video opnemen op USB

• Met acculader en centreergeleider

• Rechtstreeks streamen naar smartphone of  

tablet dankzij WiFi en Bluetooth

€ 225 p/d
€ 675 p/w

RIDGID nanoReel inspectiecamerahaspel, 
incl. micro CA-350
   VOOR Ø20-50MM LEIDINGEN  

• 25m duwkabel met camerakop

• Door 90º bochten vanaf Ø32mm

• Ideaal voor HVAC, sprinklers, boilers, sifons e.d.

• Inclusief 512Hz opsporingszender in camerakop

• Inclusief centreerslede

• Levering incl. RIDGID SeeSnake® micro  

CA-350 met oplaadbare 12V Li-Ion batterij en 

video- en foto-opslag op een 32 GB SD-kaart

€ 175 p/d
€ 525 p/w

RIDGID microDrain 
inspectiecamerahaspel, incl. CA-350
   VOOR Ø30-75MM LEIDINGEN   

• 10m duwkabel met camerakop

• Door 90º bochten vanaf Ø40mm

• Levering incl. RIDGID SeeSnake® micro  

CA-350 met oplaadbare 12V Li-Ion batterij,  

3,5" TFT kleurenscherm, led-verlichting, video-  

en foto-opslag op een 32 GB SD-kaart

• microDrain camerahaspel is ook te gebruiken  

i.c.m. SeeSnake® monitoren (aansluitkabel nodig!)

€ 175 p/d
€ 525 p/w



ROM bv 5

SeeSnake® rM200 + CS6x camerasysteem
   VOOR Ø40-200MM LEIDINGEN   

• CS6x digitale monitor 5,7” met 61m duwkabel en  

camerakop (Ø25mm)

• 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

• Rechtstreeks streamen naar smartphone of  

tablet dankzij WiFi en Bluetooth

€ 225 p/d
€ 675 p/w

ROM eSTEAM Rookgenerator

• Eenvoudig en snel stankproblemen en lekkages in leidingen opsporen

• Scheuren en gaten in afvoerleidingen, rioleringen, septic tanks e.d. zonder graaf 

of breekwerk lokaliseren met behulp van onze eSTEAM rookgenerator

• Draagbaar en verrijdbaar dankzij robuuste rubberen wielen

• Nevelvolume: circa 62.500 m3 per liter vloeistof

• Vermogen: 2300 Watt | Voeding: 230V

• Extra lange 7,5 meter kunststof slang (Ø45 mm)

• Rookvloeistof (2,6 liter)

• Optionele afstandsbediening

€ 297 p/w

€ 99 p/d
€ 375 p/w 

€ 125 p/d
 met afstandsbediening

RIDGID SeeSnake® inspectiecamerahaspels
   INSPECTEREN VAN LEIDINGEN, MAX Ø300MM    

Mini SeeSnake®
• Voor leidingen Ø40-200mm, 90° bochten vanaf Ø50mm
• 30mm self-levelling camera met 18 leds
• Duwkabel 30m

SeeSnake®
• Voorleidingen Ø50-300mm, 90° bochten vanaf Ø75mm
• 35 mm selflevelling camera met 18 leds
• Duwkabel 61m

€ 150 p/d
€ 450 p/w

RIDGID CS12 Digitale opname
monitor + (Mini)SeeSnake®
   INSPECTIESYSTEEM MET WIFI EN BLUETOOTH  

• Daglicht monitor met 12,1” LCD scherm

• Via Wi-Fi de inspectie / rapportage direct  

naar kantoor of klant sturen en  

direct overhandigen aan uw klant

• Werkt op 230V of oplaadbare  

Advanced Lithium accu

• Inclusief (Mini) SeeSnake® camerahaspel 

€ 225 p/d
€ 675 p/w



ROM bv6



ROM bv 7

RIDGID NaviTrack Scout Locator Pakket

• Voor het vinden van inspectiecamera’s en zenders: 512Hz (RIDGID), 640Hz, 

33kHz

• Multidirectionele 3D antenne en dieptemeting

• Snel, eenvoudig en altijd correct signaal

• Inclusief transportkoffer en sonde met adapter voor hogedruk slang

€ 95 p/d
€ 285 p/w

Heeft u met uw inspectiecamera een probleem in een ondergrondse 

leiding geconstateerd? En wilt u de exacte locatie achterhalen, zodat u 

gericht kunt graven? Met de RIDGID plaatsbepalers, zoals de NaviTrack 

Scout vindt u snel en eenvoudig camerazenders en sondes in afvoer-

systemen. De exacte positie van lekkages of verstoppingen in leidingen 

vaststellen is een fluitje van een cent.

Hoe werkt het? 
Voer een inspectiecamera voorzien van een zender in de camerakop in de leiding en achterhaal met 
hulp van de NaviTrack Scout de exacte positie. U kunt ook een RIDGID afstandszender aan de veer van 
uw verenmachine of aan de hogedruk slang van uw rioolreinigingsmachine koppelen.
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