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světových stránkách uživatelsky přívětivé techniky 
údržby toalet 
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"Když si jedna z největších evropských 
společností z oblasti pronájmu  

vybrala ROM, pak si můžete být jisti 
tím, že ROM je ta nejlepší volba"
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SPOLEHNĚTE SE NA OSVĚDČENÝ 
VÝKON ROM

 Největší výrobce toaletních servisních jednotek na 
světě

 Osvědčená kvalita na základě 35 let zkušeností

 Denně jsou důkazem tisíce spokojených uživatelů 
po celém světě 

 Snadné použití (není potřeba nákladného školení)

 Pohodlná a zdravá práce díky ergonomii (optimální 
pracovní výšky, správné umístění ovládacích prvků, 
atd.)

 Práce s ROM zvyšuje produktivitu a snižuje riziko 
poranění a absencí z důvodu nemoci. Pro ulehčení 
zátěže, doslova i obrazně

 Kratší pracovní doba, tedy dřívější připravenost

 Vyčištění více kabin denně znamená větší zisk

 Rychlá návratnost

 Lehká konstrukce - maximální objem nádrže

 Kompaktní design umožňuje maximální užitečné 
zatížení a skladování

 Dlouhá životnost (např. galvanizovaná nádrž a rám)

 Jednotka 100% vyrobena ve vlastním závodě, přičemž se 
používají výhradně prémiové komponenty značky A)

 Maximální spolehlivost a snadná údržba

 Různá bezpečnostní zařízení (značka CE)

 Bezpečná jízda díky optimální hmotnosti

 Široký výběr (pick-up a konstrukce kabiny 
podvozku)

 Profesionální vzhled

 Stroje jsou k dispozici rovnou ze skladu

 Profesionální poprodejní podpora (manuály, 
instruktážní videa, příznivé záruční podmínky, atd.)

 Interní a externí servisní tým

 Díly ze skladu jsou k dispozici prostřednictvím 
pohodlného online shopu www.rompartsshop.com 
(a jsou k dispozici nejméně 10 let)

 Neustálého zvyšování kvality produktů
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Pick-up

FLEXI 1100/750 PTO

FLEXI 1000/400TYPE 2

COMING SOON

Nástavba na vozidlo 

Pick-up

VÍCE INFORMACÍ?
+420 544 234 505
EUROM@EUROM.cz

Kompaktnost, lehkost a bezkonkurenční ceny jsou základními vlastnostmi toaletních 
servisních jednotek EUROM. Naše jednotky jsou vhodné pro montáž na pick-up, na 
valníky nebo podvozky, které vyžadují pouze mírné investice. Díky své nízké hmotnosti 
(od 360kg) máte možnost většího nákladu, takže můžete například převážet více čisté 
a kalové vody.  Kolik kabin chcete denně vyprázdnit a vyčistit? Jaká řidičská oprávnění 
vlastní vaši zaměstnanci? Jednotku vhodnou právě pro vaši práci si najdete na 
následujících stránkách.
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FLEXI 1200/800 FLEXI 1900/1100

TYPE T PTOFLEXI 1900/1100 PTO

Se strojem EUROM dosáhnete 
maximální efektivnosti
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TYP 2
 VERZE 1 
• 600l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná) 
• 200l nádrž na čistou vodu (PE)

 VERZE 2 
• 800l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná) 
• 200l nádrž na čistou vodu (PE)

 POHON   
• Benzínový motor Honda 6,6kW, 9HP ruční a elektrický start, včetně 

obvodu nabíjení baterie 

 VAKUUM 
• Vývěva  2.500l/min.

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST   
• cca. 360kg / 380kg

 Řidičský průkaz B
 
 Celková hmotnost vozidla ≤ 3.500 kg
 
 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 20 kabin

FLEXI 1000/400
 KAPACITA NÁDRŽE   
• 1.000l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná)
• 400l nádrž na čistou vodu (PE

 POHON 
• Benzínový motor Honda 6,6kW, 9HP ruční a elektrický start, včetně 

obvodu nabíjení baterie

 VAKUUM 
• Vývěva  2.500l/min.

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST   
• cca. 380kg

 Řidičský průkaz B
 
 Celková hmotnost vozidla ≤ 3.500 kg

 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 25 kabin

FLEXI 1100/750 PTO
 KAPACITA NÁDRŽE   
• 1.100l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná) 
• 2 x 375l nádrže na čistou vodu (PE)

 POHON 
• PTO pohon s vývodovým hřídelem

 VAKUUM 
• Vývěva 2.500l/min.

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST   
• cca. 580kg

 Řidičský průkaz B / C
 
 Celková hmotnost vozidla ≥ 3.500 kg

 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 30 kabin
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FLEXI 1900/1100 PTO
 KAPACITA NÁDRŽE  
• 1.900l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná)
• 2 x 400l & 300l nádrže na čistou vodu (PE)             
                                           
 POHON  
• PTO pohon s vývodovým hřídelem

 VAKUUM / VYSOKÝ TLAK 
• Vývěva 4.000l/min. 
• HP – vysokotlaká instalace  140 bar - 15 l/min

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST   
• cca. 690kg

 Řidičský průkaz C
 
 Celková hmotnost vozidla ≥ 6.500 kg
 
 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 50 kabin

NOVINKA
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FLEXI 1200/800
 KAPACITA NÁDRŽE   
• 1.200l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná) 
• 2 x 400 l nádrže na čistou vodu (PE)

 POHON  
• Benzínový motor Honda 6,6kW, 9HP ruční a elektrický start, včetně 

obvodu nabíjení baterie 

 VAKUUM 
• Vývěva  2.500l/min.

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST   
• cca. 450kg

 Řidičský průkaz B
 
 Celková hmotnost vozidla ≤ 3.500 kg
 
 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 30 kabin

FLEXI 1900/1100
 KAPACITA NÁDRŽE  
• 1.900l vakuová nádrž (žárově pozinkovaná)
• 2 x 400l & 300l nádrže na čistou vodu (PE)             
                                           
 POHON  
• Benzínový motor Honda 9,6kW, 13HP s ručním startováním 
    nebo s elektrickým startérem, včetně obvodu nabíjení baterie

 VAKUUM / VYSOKÝ TLAK 
• Vývěva 4.000l/min. 
• HP – vysokotlaká instalace  140 bar - 15 l/min

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST   
• cca. 660kg

 Řidičský průkaz C
 
 Celková hmotnost vozidla ≥ 6.500 kg
 
 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 50 kabin

TYP T s PTO
 KAPACITA NÁDRŽE  (ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ) 
• 2.400l vakuová nádrž / 
• 2 x 750l nádrže na čistou vodu (PE)
 
 POHON 
• S vývodovým hřídelem  PTO 

 VAKUUM 
• Vývěva 5.200l/min.

 POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST  
• cca. 1.400kg

 Řidičský průkaz C
 
 Celková hmotnost vozidla ≥ 7.500 kg
 
 Počet kabin na čištění (za den) ≥ 60 kabin

Chyby v textu a technické změny jsou vyhrazeny. Obrázky mohou být odlišné. 

Náš katalog náhradních dílů vám 
nabízí pomoc. Tento katalog 
obsahuje většinu výrobků a doplňků. 
Každý náhradní díl najdete rychle 
a jednoduše pomocí přehledného 
zobrazení a katalogového čísla. V 
případě zájmu o katalog náhradních 
dílů nebo vaši objednávky neváhejte a 
kontaktujte nás.

Potřebujete náhradní díly?
Objednávky před 12.00h 
odesíláme ve stejný den!
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Velmi dlouhá životnost

Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně 
žárově pozinkovaná. Totéž platí pro pomocný 
protivibrační rám. Tvorbě rzi je zabráněno a 
tím je zcela zaručena dlouhou životnost.

Chytrá investice

Tato servisní jednotka zaujme svou cenou a 
je a skvěle se hodí k umístění na pick-up, na 
valníky nebo podvozky, které vyžaduji pouze 
mírné investice. Díky své nízké hmotnosti (od
360kg) můžete manipulovat s větším 
nákladem, například. Poberete více čisté a 
kalové vody.

S jednotkou TYPu 2 je možné vyprázdnit 
přibližně 20 až 25 kabin denně.

Můžete si vybrat ze dvou konfigurací

 U TYPu 2 si můžete vybrat ze dvou 
konfigurací: TYP 2 600/200 a TYP 2 800/200. 
Obě verze mají objem nádrže na čistou vodu  
200 litrů. TYP 2 600/200 má vakuovou nádrž o 
objemu 600 litrů. Typ 2 800/200 má větší  800 
litrovou vakuovou nádrž.  

Bezpečnost

Stroj je vybaven bezpečnostním přetlakovým 
a podtlakovým ventilem. Vakuové čerpadlo je 
k tomu chráněno separátorem vlhkosti, která 
se mísí s odsávaným vzduchem. Poslední 
pojistkou je navíc dvojitý bezpečnostní 
kulový ventil, který zabraňuje zahlcení sání, 
když je nádrž plná. 

  

TYP 2 je nejmenší stroj v tomto sortimentu. Tato mala, ale zato výkonná 
jednotka je speciálně vyvinuta pro jednoduché a rychlé vyprazdňování 
a čištěni toaletních kabin. Díky své nízké hmotnosti je vhodná pro lehká 
vozidla nebo přívěsy. Typ 2 je možno namontovat dokonce i na korbu 
vozidla typu pick-up. Ne nadarmo je již mnoho let nejprodávanějším v 
našem sortimentu. 

Pick-up mobilní servisní jednotka
EUROM TYP  2

Výhody

• Jednoduché a rychlé vyprazdňování 
kabin díky nejrobustnější, flexibilní Hi-
Vac sací hadice na světě. 

• Mnohá  zjednodušení pro zvýšení 
efektivity práce jako elektricky startovací 
systém pro zvýšení efektivity práce a 
zručné háky na zavěšení sací hadice 

• Vypouštěcí ventil, který umožňuje 
snadné vypouštění vody z vakuové 
nádrže 

• Indikátor hladiny na nádrži 
• Kombinovaný odlučovač oleje / tlumič
• Spolehlivý benzínový motor Honda 
• Výkonné vakuové čerpadlo s vývěvou 

vzduchu max. 2500 litrů za minutu; 
stříkaná protikorozní stříbrnou 
metalízou a s automatickým mazáním

• Rám, vakuová nádrž a vysokozdvižné 
profily jsou kompletně  plně žárově 
pozinkovány

• Kombinace motoru s čerpadlem 
umístěná na protivibračním rámu

• Různé bezpečnostní prvky 
• Velmi snadné zvedání a přesunování 

pomocí dvou vysokozdvižných profilů.
• Standardně bohatě vybavená a několik 

dalších možností 
• Certifikace -CE
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Volby

Technická specifikace
Provedení
Pick-up servisní mobilní jednotka

Vhodný a certifikovaný pro 
Vyprazdňování a čištění  20 až  25 kabin denně
Umístění na lehká vozidla, přívěsy nebo pick-up (≤ 3500 kg.)
Řidičský průkaz  "B"

Verze 1
Kapacita vakuové nádrže: 600 litrů 
Kapacita vodní nádrže: 200 litrů (PE)

Verze 2
Kapacita vakuové nádrže: 800 litrů 
Kapacita vodní nádrže: 200 litrů (PE)

Pohon
Benzínový motor 6,6kW, 9HP s ručním startováním  nebo s elektrickým 
startérem, včetně obvodu nabíjení baterie
Namontovaný na protivibrační rám

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV2500 s vývěvou vzduchu 2.500 l/min. 
Nastavené vakuum - 0,65 bar 
Namontované na pomocném protivibračním rámu 
Kombinovaný separátor oleje / tlumič

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná. 
Všechny součásti podvozku a vysokozdvižných nosníků jsou žárově pozinkovány

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 9.1m) s sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový ventil

Pohotovostní hmotnost
Cca. 360 kg / 380 kg. 

Rozměry  
Verze 1
Délka : cca. 1.500 mm.
Šířka :  cca. 1.350 mm.
Výška : cca. 1.350 mm.

Verze 2
Délka : cca. 1.500 mm.
Šířka :  cca. 1.660 mm.
Výška               :  cca. 1.350 mm.

0614
Vypouštěcí hadice (ND 75 x 2.4m)
0617
Delší sací hadice, 15.2m
06300
Vysokotlaká instalace 100 bar - 15 l/
min: Vysokotlaké čerpadlo včetně 
dvouhlavňové stříkací pistole, 20m 
3/8’’ vysokotlaká hadice, nerez/ ABS  
naviják, benzínový motor Honda GX 
390, 9.6kW/13HP s elektrostartérem 
místo standardního motoru 
0625
Elektrické nízkotlaké čerpadlo 14 l/
min, 12V, vč. 25m ND 13 hadice na 
navijáku
06232
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající 
se z nerezové skříňky s filtračním 
prvkem
048512 
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro 
trh UK 
061306 
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308
Kohoutek separátoru vlhkosti
061300 
Extra nádrž na olej pro RV2500 
vakuové čerpadlo 
06580
Extra 200l. vodní nádrž včetně 
přípojek a prodloužení rámu
0271 
Instalace na nákladní plošiny 

Možnosti? Informujte se v EUROMu
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Lehká a kompaktní a s kompromisní kvalitou, přičtěte si k těmto 
výhodám navíc velmi příznivou cenu a znáte vaše rozhodnutí. 
Vysoce kvalitní a funkční FLEXI 1000/400 zajistí dlouhou životnost. 
Jednoduchost použití a spolehlivost, kterou jako specialista pro čištění 
toalet potřebujete. To vše vám umožní pracovat pohodlně a budete moci 
vyprázdnit a vyčistit co nejvíce kabin denně. Čím více kabin se vyčistí, tím 
větší je zisk!

Pick-up mobilní servisní jednotka
EUROM FLEXI 1000/400

Oddělené systémy nádrže 

Jednotka má vakuovou nádrž o objemu 1000l 
a 400 litrů má nádrž na vodu čistou. Nádrže 
mají kompletně oddělené systémy tak, aby 
nečistoty z fekálií a oleje nekontaminovaly 
čistou vodu.

Ochrana kombinace motoru a čerpadla 

Kombinace motoru a čerpadla je integrovaná 
do celkové konstrukce stroje. S tímto krytem 
je jednotka optimálně chráněna před všemi 
povětrnostními podmínkami a dá se také 
využít k reklamním účelům podniku.

S FLEXI 1000/400 je možné vyprázdnit a 
vyčistit 25 až 30 kabin denně. 

Vhodné pro vozidla s hmotností 3½ tuny

Nástavba je dodávána se spolehlivým 
benzínovým motorem Honda a je vhodná 
pro montáž na vozidla o hmotnosti do 3,5 
tuny. Je tedy dostačující řidičský průkaz B. 

Maximální kapacita a prostor 

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost  (pouze 
od 380kg) umožní velké zatížení (kabiny, 
čistou a kalovou vodu). 

Čedičově šedé nádrže 

Jako všechny  FLEXI, je také tato verze 
vybavena čedičově šedou nádrží na čistou 
vodu. Tato tmavá barva snižuje tvorbu řas 
UV-zářením. Navíc zůstává nádrž delší dobu 
zachována. 

Výhody

• Rám i vakuová nádrž jsou zevnitř  i vně 
kompletně žárově pozinkovány pro lepší 
výkon a delší životnost

• Velmi příznivá kupní cena
• Kombinace motoru a čerpadla je 

konstrukčně integrovaná do celkové 
konstrukce stroje  (na přání s možností krytu)

• Vakuové čerpadlo s vývěvou vzduchu  do 
2500 l/min;  stříkaná protikorozní stříbrnou 
metalízou s automatickým mazáním

• Protivibrační rám pro plynulý chod 
kombinace motoru a čerpadla 

• Praktický úložný systém pro dodanou sací 
hadici  Hi-Vac  

• Prostorové možnosti na jednotce k 
umístění podnikových reklamních účelů

• Integrované nosní profily určené pro 
jednoduchou manipulaci a zvedání  
pomocí vysokozdvižného vozíku

• Standardně bohatě vybavená ; mimo 
jiné s různým bezpečnostním zařízením,  
separátorem vlhkosti, včetně dvojitého 
kulového ventilu, kombinovaným 
separátorem oleje / tlumičem, manometrem 
a indikátorem úrovně hladiny

• Několik dalších možností 
• Certifikace-CE
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Volby

Technická specifikace
Provedení
Pick-up servisní mobilní jednotka

Vhodný a certifikovaný pro 
Vyprazdňování a čištění  25 až 30 kabin denně
Umístění na lehká vozidla ≤ 3500 kg  / Řidičský průkaz  "B"

Kapacita nádrží
1000 litrů vakuová nádrž 
400 litrů nádrž na čistou vodu (PE, čedičové šedé vybavení)

Pohon
Benzínový motor Honda 6,6kW, 9HP s ručním startováním nebo s elektrickým 
startérem, včetně obvodu nabíjení baterie
Namontovaný na protivibrační rám 

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV2500 s vývěvou vzduchu  2.500 l/min.
Nastavené vakuum - 0,65 bar 
Namontované na pomocném protivibračním rámu
Kombinovaný odlučovač oleje / tlumič

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná
Všechny součásti podvozku a vysokozdvižných nosníků jsou žárově 
pozinkovány

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 9.1m) s sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový  ventil

Pohotovostní hmotnost
Cca. 380 kg. 

Rozměry 
Délka : cca. 1.700 mm.
Šířka :  cca. 1.750 mm.
Výška : cca. 1.550 mm.

0614
Vypouštěcí hadice (ND 75 x 2.4m)
0617
Delší sací hadice, 15.2m
069001
Integrovaný kryt na ochranu součástí 
stroje ( anodovaný hliník šedý)
063001
Vysokotlaká instalace 100 bar - 14 l/
min: Vysokotlaké čerpadlo včetně  
dvouhlavňové stříkací pistole , 20m 
3/8’’ vysokotlaká hadice, nerez/ ABS 
naviják, benzínový motor Honda GX 
390, 9.6kW/13HP s elektrostartérem 
místo standardního motoru  
(Upozornění: exkluzivně montáže 
vysokotlakého navijáku) ) 
06250
Mechanické nízkotlaké vodní 
čerpadlo  40 l/min, vč. stříkací 
pistole, 18m ND 20 naviják 
(Upozornění: bez montáže navijáku). 
(Nízkotlaké čerpadlo  se dá vypnout 
prostřednictvím spojovacího 
systému)
06232 
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající 
se z nerezové skříňky s filtračním 
prvkem
048512 
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro 
trh UK 
061306
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308 
Kohoutek separátoru vlhkosti
061309 
Indikátor úrovně hladiny  v nádrži na 
čistou vodu 
061300 
Extra nádrž na olej pro RV2500 
vakuové čerpadlo 
0271 
Instalace na nákladní plošiny 
04017 
Montážní balíček  FLEXI 1000 / 400

Možnosti? Informujte se v EUROMu
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Mobilní jednotka FLEXI 1200/800 pick-up je vybavena benzínovým 
motorem Honda. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 
je instalace vhodná pro prakticky všechny druhy vozů s maximální 
povolenou celkovou hmotností (GVW) 3,5 tuny, v tomto případě je 
dostačující řidičský průkaz pouze skupiny B. Stroj má kapacitu vakuové 
nádrže 1200 litrů a 800 litrů čisté vody.

EUROM FLEXI 1200/800

Příjemná a bezpečná jízda

Promyšlená konstrukce s nízkým těžištěm 
zajišťuje denně stabilní a bezpečný způsob 
jízdy.

Teleskopické držáky kabin

Jednotka je standardně vybavena 
vysouvacímí teleskopickými držáky kabin  
na přední a zadní straně k rychlému a 
bezpečnému zajištění a přepravování 
toaletních kabin.

S FLEXI 1200/800 je možné vyprazdňování a 
čištění přibližně  30 až 35 kabin denně. 

Nakládací plošina 

FLEXI pick-up váží jen 450 kg a je speciálně 
vyvinuta pro vozidla  s nakládací plošinou. 
Stejně jako všechny ostatní FLEXI  má i tato 
verze integrované profily pro vysokozdvižný 
vozík, což umožní rychlé naložení a složení 
stroje na a z přepravního vozidla.

Optimální obsluha stroje

Rychle, efektivně a hlavně příjemně pracovat, 
to vše je možné s FLEXI 1200/800. Všechny 
ovládací prvky jsou umístěny v ergonomické 
pracovní výšce a vše je okamžitě na dosah. A 
pro optimální ovládání je spolehlivost také 
důležitá. Proto používáme jen materiály 
známých kvalitních značek, jako vysokotlaké 
čerpadlo Speck, motory Honda a vakuová 
čerpadla MEC.  

Pick-up mobilní servisní jednotka

Výhody

• Spolehlivý benzínový motor Honda 
• (K dostání také jako provedení PTO)
• Prodloužená životnost, protože včetně 

rámu je i vakuová nádrž  zevnitř i vně 
kompletně žárově pozinkovaná

• Jednoduché a rychlé vyprázdňování  
kabin se provádí přiloženou sací hadicí  
Hi-Vac s sací trubicí  a kulovým ventilem

• Silné vakuové čerpadlo s  vývěvou 
vzduchu do 2500litrů za minutu,  
stříkaná protikorozní stříbrnou 
metalízou s automatickým mazáním

• Praktický úložný systém k dodané  sací 
hadici  Hi-Vac 

• Všechna požadovaná bezpečnostní 
zřízení, jako přetlakové  a podtlakové 
bezpečnostní ventily a nouzový spínač

•  Dvojitý kulový ventil zabraňuje přesátí
• Separátor vlhkosti, včetně druhého 

balonového bezpečnostního ventilu 
• Standardně  vybavená s kombinovaným 

separátorem oleje / tlumičem, 
manometrem a indikátorem úrovně 
hladiny atd.

• Teleskopické držáky kabin
• Několik dalších možností 
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Volby

Technická specifikace

0614
Vypouštěcí hadice  (ND 75 x 2.4m)
0617
Delší sací hadice, 15.2m
06300 
Vysokotlaká instalace 100 bar - 15 l/
min: Vysokotlaké čerpadlo včetně  
dvouhlavňové stříkací pistole, 20m 
3/8’’ vysokotlaká hadice, nerez/ ABS 
naviják, benzínový motor Honda GX 
390, 9.6kW/13HP s elektrostartérem 
místo standardního motoru  
0625
Elektrické nízkotlaké vodní čerpadlo 
14 l/min, vč. 25m ND 13 naviják
06232 
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající 
se z nerezové skříňky s filtračním 
prvkem
048512 
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro 
trh UK 
061306
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308 
Kohoutek separátoru vlhkosti
061309 
Indikátor úrovně hladiny  v nádrži na 
čistou vodu 
061300 
Extra nádrž na olej pro RV2500 
vakuové čerpadlo 
0271 
Instalace na nákladní plošiny 

Provedení
Pick-up servisní mobilní jednotka

Vhodný a certifikovaný pro 
Vyprazdňování a čištění  30 až 35 kabin denně
Umístění na lehká vozidla ≤ 3500 kg  / Řidičský průkaz  "B"

Kapacita nádrží
1200 litrů vakuová nádrž 
2x400 litrů nádrž na čistou vodu (PE, čedičové šedé vybavení)

Pohon
Benzínový motor Honda 6,6kW, 9HP s ručním nebo s elektrickým startérem 
včetně obvodu nabíjení baterie 
Namontovaný na protivibrační rám

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV2500 s vyvěvou vzduchu 2.500 l/min.
Nastavené vakuum - 0,65 bar 
Namontované na pomocném protivibračním rámu
Kombinovaný separátor oleje / tlumič
Extra tepelně odolné lamely 
Extra žáruvzdorné lamely (Kevlar)

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná 
Všechny součásti podvozku a vysokozdvižných nosníků jsou žárově 
pozinkovány

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 9.1m) s sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový ventil

Pohotovostní hmotnost
Cca. 450 kg. 

Rozměry 
Délka : cca. 1.700 mm.
Šířka :  cca. 2.130 mm.
Výška : cca. 1.500 mm. 

Možnosti? Informujte se v EUROMu
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FLEXI 1900/1100 je určen pro velké pracovní nasazení. Tyto instalace 
jsou vhodné pro montáž na 6,5 až 7,5 tun vozidel a jsou k dispozici s 
benzínovým motorem Honda. Jednotka je standardně dodávána s 
vysokotlakým zařízením (140 bar - 15 l/min) včetně Speck vysoktlakého 
čerpadla, navijákem s automatickým  navíjením a 20m. 3/8'' vysokotlaké 
hadice. S FLEXI 1900/1100 lze vyprázdnit asi 50 až 55 kabin denně.

Pick-up mobilní servisní jednotka

Výhody

• Standardně s vysokotlakým zařízením 
• Stříkací  pistole vč. dvouhlavně a držáku 
• Prodloužená životnost, protože včetně 

rámu i  nádrž a vysokozdvižné profily 
jsou kompletně žárově pozinkovány   
(zevnitř i vně) 

• Robustní benzínový motor Honda (K 
dostání také jako provedení PTO)

• Silné vakuové čerpadlo s vývěvou 
vzduchu 4000 litrů za minutu, stříkaná 
protikorozní stříbrnou metalízou s 
automatickým mazáním

• Protivibrační rám; tichý chod kombinace 
motoru a čerpadla  

• Heavy-duty  držáky pro upevnění 
toaletních kabin k zajištění bezpečného 
převozu 

• Robustní Hi-Vac sací hadice s 2" sací 
trubicí a uzávěrem, včetně zavěšovacího 
systému a držáku na sací trubky

• Standardně vybavená;  mimo jiné přetlakové  
a podtlakové bezpečnostní ventily, dvojitý 
kulový bezpečnostní ventil, separátor 
vlhkosti, včetně kulového bezpečnostního 
ventilu, kombinovaným separátorem oleje 
/ tlumičem, manometrem a indikátorem 
úrovně hladiny 

• Několik dalších možností 

EUROM FLEXI 1900/1100

Ergonomická práce 

Všechny ovládací prvky jsou umístěny 
v ergonomické pracovní výšce a vše je 
okamžitě na dosah. Funguje to nejen rychleji, 
jednoduše a bezpečně; ergonomická práce je 
lepší pro tělo a snižuje absenci v práci.

Standardně kompletní vybavení 

Standardně je jednotka vybavena mnoha 
vymoženostmi, jako vysokotlaké zařízení, 
výsuvné Heavy-Duty dorazové lišty 
pro upevnění toaletních kabin a různá 
bezpečnostní zařízení. Vedle rozsáhlé 
základní verze máte široký výběr z několika 
jedinečných doplňků a příslušenství, jako 
je  plastová skříň okolo zařízení, nezávislý 
vytápěcí systém a ochrana pro vysokotlaké 
čerpadlo proti zamrznutí.  

Maximální kapacita nádrže

FLEXI 1900/1100 má vakuovou nádrž 1900 
litrů a tři nádrže na čistou vodu (PE). První 
nádrž s čistou vodou má 300 litrů a je 
ideální pro vysokotlaké čištění. Zbývající dvě 
nádrže na čistou vodu mají kapacitu 400 
litrů a můžete je použít k plnění toaletních 
kabin čistou vodou nebo vodou s modrými 
toaletními čistícími přípravky.

Maximální nosnost

Přes velkou kapacitu má prázdný FLEXI 
1900/1100 jen  660 kg. Což způsobuje 
možnost většího nákladu, jako kabiny, čistou 
a kalovou vodu. Promyšlená konstrukce s 
nízkým těžištěm zajišťuje  stabilní a bezpečný 
způsob jízdy.  
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Volby

Technická specifikace
Provedení
Pick-up servisní mobilní jednotka

Vhodný a certifikovaný pro 
Vyprazdňování a čištění 50 až 55 kabin denně
Umístění na vozidla 6½  až  7½  tun / Řidičský průkaz  "C"

Kapacita nádrží
1900 litrů vakuová nádrž 
2x400 litrů & 1 x 300 litrů nádrže na čistou vodu (PE, čedičové šedé vybavení)

Pohon
Benzínový motor  Honda  9,6kW, 13HP s ručním nebo s elektrickým startérem 
včetně obvodu nabíjení baterie 
Namontovaný na protivibrační rám

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV4000 s vývěvou vzduchu 4000 l/min.
Nastavené vakuum - 0,65 bar 
Namontované na protivibračním rámu  
Kombinovaný separátor oleje / tlumič
Extra tepelně odolné lamely

Vysoký tlak
Vysokotlaká instalace: vysokotlaké čerpadlo včetně stříkací dvouhlavňové 
pistole, 20m 3/8’’ vysokotlaká hadice a nerez/ ABS naviják

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná
Všechny součásti podvozku jsou žárově pozinkovány
Vybavena nárazníky na toaletní kabiny

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 9.1m) s sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový  ventil

Pohotovostní hmotnost
Cca. 660 kg. 

Rozměry 
Délka : cca. 2.300 mm.
Šířka :  cca. 2.250 mm. až 2.450 mm. (s nastavitelnými držáky kabin)
Výška : cca. 1.452 mm. 

06145
Vypouštěcí hadice (ND 75 x 2.4m), 
vč. zavěšovacích držáků a gumových 
úchytek
0617
Delší sací hadice, 15.2m
0618
Delší sací hadice, 18.2m
0625
Elektrické nízkotlaké vodní čerpadlo 
14 l/min,12V, vč. 25m ND 13 naviják
06405
Ochrana vysokotlakého čerpadla 
proti zamrznutí (vysokotlaké 
čerpadlo se dá vypnout pomocí 
systému spojky)
06232 
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající 
se z nerezové skříňky s filtračním 
prvkem
048512
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro 
trh UK 
048514
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (Perrot 4”)
061306
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308 
Kohoutek separátoru vlhkosti
061309 
Indikátor úrovně hladiny  v nádrži na 
čistou vodu 
061303 
Extra nádrž na olej pro RV4000 
vakuové čerpadlo 
06540
Ruční designový naviják a sací 
hadice (RAL 9006 hliníkové barvy), 
namontovaná na straně vakuové 
nádrže
0633 
Stříkané v požadované barvě
06330 
Stříkání plastové  skříně okolo 
zařízení v požadované barvě; plus 
2 rolety
02710 
Instalace na nákladní plošiny 

Možnosti? Informujte se v EUROMu
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"Odpověď je jednoduchá...
můžete se spolehnout na něj  

spolehnout"

proč padla má volba na eurom?
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‘Od Sahary po Severní pól’
Každý den se tisíce našich strojů používá ve velmi náročném  
prostředí. Jednotky pracují v extrémním horku i chladu, jsou odolné vůči 
nečistotám a nepříznivým podmínkám a den co den odvádí spolehlivý 
výkon 

    Kaspické moře

Tento FLEXI je nyní nasazen do 
prázdných toalet na velkém projektu 
na Kaspickém moři ve střední Evropě
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Jednotka FLEXI 1100/750 PTO má mimořádně silnou 1100 litrovou vakuovou 
nádrž, prostornou 750 litrovou nádrž na čistou vodu a je přesto kompaktní 
a lehká. To vám umožní vézt maximální množství čisté a odpadní vody, 
toaletní kabiny a další potřeby. Jednotka je vhodná pro vozidla s maximální 
přípustnou hmotností (GVW) ≥ 3,5 tun (řidičský průkaz B) a vybavená 
separátorem oleje, separátorem vlhkosti a různými bezpečnostními prvky. 
Ale to není všechno! Jednotka má na obou stranách také prostory pro 
maximální ochranu komponentů stroje a další úložný prostor. Oba prostory 
jsou vybaveny ochrannými kryty, na které si můžete umístit i označení vaší 
firmy.

FLEXI 1100/750 PTO

Velká kapacita nádrže 

FLEXI 1100/750 PTO má 1100 litrovou 
vakuovou nádrž a dvě nádrže na čistou 
vodu s obsahem každé nádrže 375 litrů.  
Vodní nádrže jsou vyrobeny z odolného 
polyetylénu (PE).  Tmavá barva nádrže na 
čistou vodu brání tvoření řas UV zářením. 
Pro větší úspory hmotnosti můžete nastavit 
kapacitu nádrže na 1000 litrovou vakuovou 
nádrž a dvě nádrže na čistou vodu o objemu 
325 litrů.

Více čištění, větší zisk

Kompletní ovládání je v ergonomické 
pracovní výšce a vše je okamžitě dosažitelné. 
To vám umožní pracovat pohodlně a budete 
schopni vyprázdnit a vyčistit více kabin 
denně. Čím více kabin se vyčistí, tím větší je 
zisk!

Poháněný vývodovým hřídelem

Jednotka FLEXI 1100/750 PTO je již z 
rýsovacího prkna konstruována pro pohánění 
vývodovým hřídelem (PTO) namísto 
samostatného motoru ve stroji. Motory 
vozidel jsou tišší, takže při čištění toaletních 
kabin nebudete mít potíže s hlukem motoru. 
Budete mít výhodu z ušetření prostoru a 
hmotnosti, přínos pro životní prostředí a 
další!

Maximální síla a životnost

Stroj může pracovat desítky let. Instalace 
je vyrobena z mimořádně silné oceli a je 
kompletně žárově pozinkována jak uvnitř, 
tak vně a nádrž je tak chráněna proti korozi. 
Dále je zařízení FLEXI vybaveno ochranným 
krytem na boční straně k ochraně vakuového 
čerpadla a dalších součástí.

Servisní mobilní jednotka namontovaná na podvozek

Výhody

• Standardně namontována na 
podvozek, včetně připojení PTO/
vozidla  (V Barneveld, NL).  Vozidlo musí 
být vybaveno řádným provedením a 
specifikacemi) 

• PTO je efektivní a spolehlivý způsob 
pohonu, který přispívá ke snížení 
celkových nákladů 

• Vakuová nádrž (vnitřní a vnější) a 
podvozek jsou plně žárově pozinkovány

•  Silné vakuové čerpadlo s vývěvou 
max. 2500 litrů za minutu, stříkané 
protikorozní stříbrnou metalízou s 
automatickým mazáním

•  Praktický úložný systém pro dodanou 
sací hadici Hi-Vac 

•  Všechna potřebná bezpečnostní 
zařízení, jako přetlakové  a podtlakové 
bezpečnostní ventily a nouzový spínač

•  Dvojitý bezpečnostní kulový ventil 
zabraňuje přeplnění sání

•  Separátor vlhkosti, včetně dvojitého 
kulového bezpečnostního ventilu

•  Standardně vybavená; mimo jiné 
kombinovaným separátorem oleje / 
tlumičem, manometrem a indikátorem 
hladiny, úložným prostorem ve vakuové 
nádrži a integrovaným víkem pro 
maximální ochranu (a prostorem pro 
reklamu)

• Několik dalších možností
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Možnosti

Technická specifikace

0614
Vypouštěcí hadice (ND 75 x 2,4m)
0617
Delší sací hadice, 15,2m
063002 
Vysokotlaká instalace (pomocí 
hydraulického systému) 140 bar - 15 
l/min:  vysokotlaké  čerpadlo včetně 
dvouhlavňové stříkací pistole,  20m 
3/8’’ vysokotlaká hadice, nerez/ABS 
naviják0
0625
Elektrické nízkotlaké vodní čerpadlo  
14 l/min,12V,  vč. 25m ND 13 naviják
06232 
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající 
se z nerezové skříňky s filtračním 
prvkem 
048512
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro 
trh UK
061306
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308 
Kohoutek separátoru vlhkosti 
061309 
Indikátor úrovně hladiny v nádrži na 
čistou vodu
061300 
Extra nádrž na olej pro RV2500 
vakuové čerpadlo
0654
Ruční designový naviják a sací 
hadice (RAL 9006 hliníkové barvy), 
namontovaná na straně vakuové 
nádrže
0626
Úložné boxy z polyetylénu
0424015
Světlomet (LED) namontovaný na 
dorazu kabiny, vč. montáže
0633
Stříkané v požadované barvě

Provedení
Servisní mobilní jednotka namontovaná na podvozek

Vhodný a certifikovaný pro
Vyprazdňování a čištění  30 až 50 kabin denně
Umístění na vozidla 3,5 nebo 5 tun  / Řidičský průkaz  "B" nebo "C1"
 
Kapacita nádrží
1100 litrů vakuová nádrž 
2 x 375 litrů nádrž na čistou vodu, PE, čedičové šedé vybavení (s kontrolním
víkem opatřeným odvzdušněním a plovákovým ventilem, které automaticky
zastaví plnění, jakmile je nádrž naplněna.)
Poznámka: Kapacita nádrže může být nastavena na 1000 litrů vakua a/nebo 650
litrů čisté vody)

Pohon
PTO pohon s vývodovým hřídelem 
Standardně vč. nádrže hydraulického oleje se zpětným filtrem, hydraulické
čerpadlo, hydraulický motor a potrubí (Hydraulické čerpadlo pro MB Sprinter,
VW Crafter, MAN TGE a Iveco Daily. Ostatní vozidla na vyžádání)

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV2500 s vývěvou vzduchu  2 500 l/min. 
S automatickým mazáním oleje
Nastavené vakuum - 0,65 bar
Extra žáruvzdorné lamely (Kevlar)
Kombinovaný odlučovač oleje / tlumič
úložný prostor jako součást vakuové nádrže, včetně integrovaného krytu
Integrovaný kryt pro ochranu komponentů stroje (RAL 9006 bílý hliník)

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná
Všechny části rámu jsou žárově pozinkované

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 9,1m) se sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový
ventil

Pohotovostní hmotnost
Cca. 580 kg.

Rozměry 
Délka: cca 2 170 mm.
Šířka: cca 2 270 mm.
Výška: cca 1 560 mm.

Možnosti? Informujte se v EUROMu
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FLEXI 1900/1100 PTO má velkou kapacitu a je stále kompaktní. S lehkostí 
můžete čistit 50  kabin denně. Jednotka je vhodná pro montáž na vozidla 
6,5 do 7,5 tuny. Pohon je s vývodovým hřídelem. Zajistíte dodání vozidla 
a EUROM zařídí vše ostatní. Podobně jako pick-up verze se dodává PTO s 
vysokotlakým zařízením (140 bar - 15 l/min).

Bezpečnost, komfort a efektivnost

FLEXI 1900/1100 PTO má skoro stejnou 
konfiguraci jako pick-up verze. Vysouvací 
Heavy-Duty držáky kabin, obsluha v 
ergonomické výšce, kombinovaný separátor 
oleje / tlumič, manometr, indikátor 
úrovně hladiny. To samé platí pro všechna 
požadovaná bezpečnostní zařízení, jako 
přetlakové a podtlakové bezpečnostní ventily, 
nouzový spínač, dvojitý kulový bezpečnostní 
ventil a separátor vlhkosti včetně druhého 
kulového bezpečnostního ventilu.

Vysokotlaká instalace

Standardně se jednotka dodává s 
vysokotlakým zařízením (140 bar - 15 l/
min) včetně Speck čerpadla, automatickým 
navijákem a 20m. 3/8'' vysokotlaké hadice.

Pohon s vývodovým hřídelem 

Méně hluku, nižší spotřeba paliva a méně 
údržby. Jen některé výhody pohonu PTO. 
Vzhledem k tomu, že systém je poháněn 
vývodovým hřídelem,  mezitím tankovat již 
není nutné. Skutečně efektivní.  

Maximální kapacita

FLEXI 1900/1100 obsahuje 1900 litrů 
vakuovou nádrž a tři nádrže na čistou vodu 
(PE) s kapacitou až 1100 litrů. 
Přes velkou kapacitu má prázdný FLEXI 
1900/1100 PTO jen 690 kg. Způsobuje 
možnost většího nákladu, jako toaletní kabiny, 
čistou a kalovou vodu.   

Výhody

• Standardně namontována na podvozek, 
včetně připojení  PTO/vozidla  (V B’veld, 
NL). V0zidlo musí být vybaveno řádným 
provedením & specifikací)

•  PTO je efektivní a spolehlivý způsob 
pohonu, který přizpívá ke snížení 
cekových nákladů

• Stabilní konstrukce, žárové pozinkování 
rámu a nádrže, jako zevnitř tak i vně

• Silné vakuové čerpadlo s vývěvou 
vzduchu 4000 litrů za minutu,  stříkaná 
protikorozní stříbrnou metalízou s 
automatickým mazáním.

• Nízká hmotnost způsobuje možnost 
většího nákladu, jako toaletních kabin 
nebo čisté a kalové vody  

• Vybavena nárazníky na toaletní kabiny
• Vysokotlaké zařízení  140 bar - 15 l/min 
• Heavy-duty držáky kabin 
• Robustní Hi-Vac sací hadice s 2" sací 

trubicí a uzávěrem, včetně zavěšovacího 
systému a držáku na sací trubky

• Jsou možné různé varianty, jako je 
například namontování karoserie; 
nakládacích  plošin, včetně bočního 
bezpečnostního zařízení pro jednotku a  
4 kabiny, vč. příslušenství.

EUROM FLEXI 1900/1100 PTO
Mobilní jednotka  - Nástavba na vozidlo 
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Volby

Technická specifikace
Provedení
Servisní mobilní jednotka namontovaná na vozidle 

Vhodný a certifikovaný pro 
Vyprazdňování a čištění 50 až 55 kabin denně
Umístění na vozidla  6½ až 7½ tun / Řidičský průkaz "C"

Kapacita nádrží
1900 litrů vakuová nádrž 
2 x 400 litrů & 1 x 300 litrů nádrže na čistou vodu (PE, čedičové šedé vybavení)

Pohon
PTO pohon s vývodovým hřídelem 
Standardně vč. nádrže hydraulického oleje se zpětným filtrem, hydraulické 
čerpadlo, hydraulický motor a potrubí (Hydraulické čerpadlo pro MB Atego 
813/16/18, MAN TGL 7.150/180, Iveco Eurocargo ML 75 E14/16/18, Iveco Daily 
70C21, DAF LF 45, Mitsubishi Canter 7C15/18; Ostatní vozidla na vyžádání)

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV2500 s vývěvou vzduchu 4000 l/min.
Nastavené vakuum - 0,65 bar 
Namontované na protivibračním rámu  
Kombinovaný separátor oleje / tlumič
Extra tepelné odolné lamely

Vysoký tlak
Vysokotlaká instalace: vysokotlaké čerpadlo včetně dvouhlavňové  stříkací 
pistole,  20m 3/8’’ vysokotlaká hadice a nerez / naviják s ABS systémem

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná
Všechny součásti podvozku jsou žárově pozinkovány
Vybavena nárazníky na toaletní kabiny

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 9.1m) s sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový ventil

Pohotovostní hmotnost
Cca. 690 kg. 

Rozměry 
Délka : cca. 2.300 mm.
Šířka :  cca. 2.250 do 2.450 mm. (nastavitelné s držáky kabin)
Výška               : cca. 1.452 mm

06145
Vypouštěcí hadice (ND 75 x 2.4m), 
vč. zavěšovacích držáků a gumových 
úchytek
0617
Delší sací hadice, 15.2m
0618
Delší sací hadice, 18.3m
0625
Elektrické nízkotlaké vodní čerpadlo  
14 l/min,12V, vč. 25m ND 13 naviják
06405
Ochrana vysokotlakého čerpadla 
proti zamrznutí (vysokotlaké 
čerpadlo se dá vypnout pomocí 
systému spojky)
064801 
Dva hydraulické výtahy pro kabiny, 
cca. 250kg, umístěny na boční straně 
vozidla (s jedním zvedacím cylindrem)
06232 
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající se 
z nerezové skříňky s filtračním prvkem
048512
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro trh UK 
048514
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (Perrot 4”)
061306
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308 
Kohoutek separátoru vlhkosti
061309 
Indikátor úrovně hladiny  v nádrži na 
čistou vodu 
061303 
Extra nádrž na olej pro RV4000 
vakuové čerpadlo 
06540
Ruční designový naviják a sací 
hadice (RAL 9006 hliníkové barvy), 
namontovaná na straně vakuové nádrže
0642
Skladovací skříň z polyetylénu 
(DxŠxV: 1000x480x480mm) 
06562
Klecový ukládací systém pro toaletní 
kabiny
0633
Stříkané v požadované barvě
06330 
Stříkání plastové  skříně okolo 
zařízení v požadované barvě; plus 
2 rolety

Možnosti? Informujte se v EUROMu



22 EUROM s.r.o.

TYP T PTO je nejsilnější jednotkou v programu EUROM. Tato jednotka je 
určena pro montáž na 7,5 t vozidla nebo větší. Díky velké kapacitě nádrží, 
můžete snížit frekvenci, kdy máte vyprázdnit vakuovou nádrž a doplnit 
nádrže čerstvé vody. S TYPem T vykonáte skvělou práci.  

EUROM TYP T PTO

Standardně montovaná karosérie

TYP  T PTO je standardně vybaven montáží 
karosérie, skládající se z 
nákladní plošiny, včetně cyklistické ochrany a 
držáků pro 4 toaletní kabiny a příslušenství.

A mnoho dalších doplňků 

Dále dodáváme se strojem standardně 
mnoho doplňků, jako je skladovací skříň, 
15,2 metrů Hi-Vac sací hadici včetně držáků 
pro zavěšení, teleskopickými držáky kabin a 
různá zabezpečení. Také je k dispozici mnoho 
možností, jako je vysokotlaké zařízení, výtahy, 
naviják se sací hadicí  a klecový systém pro 
uskladnění kabin.

S TYPem T PTO můžete čistit  více než  60 
kabin denně.

Velmi velká kapacita 

TYP  T PTO se skládá ze tří částí; vakuová 
nádrž s kapacitou odpadních vod 2400 litrů 
a dvě veliké nádrže na čistou vodu, každá s 
obsahem  750 litrů. 

Pohon s vývodovým hřídelem

Instalaci namontuje EUROM na podvozek 
dodaný zákazníkem. Jednotka je poháněná 
vývodovým hřídelem. PTO-pohon má nejen 
ekonomické výhody jako jsou úspory paliva 
a údržbu. Tento systém je velmi šetrný k 
životnímu prostředí a poskytuje významné 
snížení hluku. Mezitím tankovat již není nutné. 
To ulehčuje vaši práci.  

Nástavba na vozidlo – toaletní servisní jednotka

Výhody

• PTO pohon: standardně vybavena 
hydraulickým motorem, hydraulickým 
čerpadlem, nádrží hydraulického oleje a 
zabezpečením 

• Standardně namontovaná na podvozek, 
včetně připojení  PTO/vozidla  (V B’veld, 
NL). Vozidlo musí být vybaveno řádným 
provedením  & specifikací)

• Prodloužená životnost, protože rám i 
vakuová nádrž jsou žárově pozinkovány  
(zvenku i vně) 

• Silné vakuové čerpadlo s vývěvou vzduchu  
5200 litrů za minutu,  stříkaná  protikorozní 
stříbrnou metalízou s automatickým 
mazáním.

• Všechna potřebná bezpečnostní zařízení, 
jako přetlakové  a podtlakové bezpečnostní 
ventily a nouzový spínač

• Dvojitý bezpečnostní kulový ventil zabraňuje 
přeplnění sání, pokud je nádrž plná 

• Separátor vlhkosti, včetně dvojitého 
kulového bezpečnostního ventilu

• Standardně vybavená; mimo jiné  
kombinovaným separátorem oleje / 
tlumičem, manometrem a indikátorem 
úrovně hladiny 

• Teleskopický držák kabin
• Několik dalších možností 
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Volby

0614
Vypouštěcí hadice (ND 75 x 2.4m)
0634
Delší sací hadice, 18.3m
064801 
Dva hydraulické výtahy pro kabiny, 
cca. 250kg, umístěny na boční straně 
vozidla (s jedním zvedacím cylindrem)
063002 
Vysokotlaká instalace (pomocí 
hydraulického systému ) 140 bar - 15 
l/min: vysokotlaké  čerpadlo včetně 
dvouhlavňové stříkací pistole,  20m 
3/8’’ vysokotlaká hadice, nerez/ABS 
naviják 
06232 
Aktivní uhlíkový filtr pro filtraci 
vzduchu a redukci hluku, skládající 
se z nerezové skříňky s filtračním 
prvkem
048512 
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (3” Camlock) pro 
trh UK 
048514 
Jednotka je vybavena se spojkou na 
vypouštěcí ventil (Perrot 4”)
061306
Kohoutek separátoru oleje pro 
vypuštění použitého oleje
061308 
Kohoutek separátoru vlhkosti
061304
Extra nádrž na olej pro RV5200 
vakuové čerpadlo 
0654
Ruční sací hadice, namontovaná na 
straně vakuové nádrže
06542
Hydraulický pohon vakuového 
navijáku, pro navíjení vakuové hadice 
(odvíjení prostřednictvím chodu v 
neutrálu) 
0642
Klecový ukládací systém pro toaletní 
kabiny
06561
Klecový ukládací systém pro toaletní 
kabiny
0633
Stříkané v požadované barvě

Provedení
Servisní mobilní jednotka namontovaná na vozidle 

Vhodný a certifikovaný pro 
Vyprazdňování a čištění ≥ 60 toaletních kabin denně 
Montáž na vozidla ≥ 7½ tun / Řidičský průkaz "C"
 
Kapacita nádrží
2400 litrů vakuová nádrž
2x 750 litrů nádrž na čistou vodu

Pohon
PTO pohon s vývodovým hřídelem  
Standardně vč. nádrže hydraulického oleje se zpětným filtrem, hydraulické 
čerpadlo, hydraulický motor a potrubí (Ostatní vozidla na vyžádání)

Vakuum
Vakuové čerpadlo RV5200 s vývěvou vzduchu 5200 l/min.
Nastavené vakuum - 0,65 bar 
Namontované na protivibračním rámu  
Kombinovaný separátor oleje / tlumič
Extra tepelné odolné lamely
Extra žáruvzdorné lamely (Kevlar)

Konzervace
Vakuová nádrž je zevnitř i vně kompletně žárově pozinkovaná
Všechny součásti podvozku jsou žárově pozinkovány

Sací hadice
Hi-Vac vakuová hadice (NW 50 x 15.2m) s sací trubicí (NW 50 x 1m) a kulový ventil

Skladovací skříň
Skladovací skříň z polyetylénu (DxŠxV: 600x500x500mm)

Pohotovostní hmotnost
Cca. 1400 kg. 

Rozměry servisních jednotek
Délka : cca. 2.400 mm.
Šířka :  cca. 1.900 mm.
Výška : cca. 1.900 mm. 

Rozměry nákladních plošin
Délka : cca. 2.400 mm.
Šířka :  cca. 1.300 mm.

Možnosti? Informujte se v EUROMu

Technická specifikace
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kde si mám objednat 
požadované díly?

"Snadno a rychle online na  
rompartsshop.com"

  RYCHLÁ OBJEDNÁVKÁ DÍLŮ ONLINE

  OKAMŽITÉ OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ

  ORIGINÁLNÍ DÍLY 

  K DISPOZICI ONLINE KAŽDÝ DEN 24  

HODIN DENNĚ

  POHODLNÉ VÝBĚROVÉ MENU

  CHYTRÁ VYHLEDÁVACÍ FUNKCE 

  VELKÉ ZÁSOBY 

  RYCHLÉ DODÁNÍ

  ODBORNÉ PORADENSTVÍ

  TELEFONICKÁ PODPORA PŘI INSTALACI

  PODPORA WHATSAPP  

  SERVISNÍ CENTRUM S VLASTNÍ OPRAVÁRENS-

KOU SLUŽBOU
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NOVINKY, TIPY A AKCE?
Přihlásit se k odběru novinek na rombv.com
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Promo 
HI-VAC  
vakuová hadice

Potřebujete už vyměnit sací hadici? Využijte naší 

podpory prodeje vakuových hadic Hi-Vac. Jsou 

to flexibilnější a nejodolnější hadice na světě. 

Objednejte nyní.

Hi-Vac 2’’x  9.15 metrů 4.200 Kč
Hi-Vac 2’’x 12.15 metrů 5.400 Kč
Hi-Vac 2’’x 15.20 metrů 6.500 Kč
Hi-Vac 2’’x 18.30 metrů 7.400 Kč



Snadno si objednat online: 

WWW.ROMPARTSSHOP.COM

Sady pro údržbu
Zakoupením stroje EUROM jste bez pochyby dobře investovali. 

EUROM poskytuje také další možnosti ochrany této vaší investice 

v podobě přikoupení sad pro vykonávání vlastní údržby na vaší 

jednotce. Tyto sady obsahují nezbytné komponenty, jako jsou filtry 

a oleje, pro pravidelnou údržbu. Svůj stroj tak touto prevencí lépe 

ochráníte. Na různé servisní sady pro konkrétní konfigurace vašeho 

stroje se zeptejte našeho obchodního zástupce nebo kontaktujte 

přímo ROM v Nizozemsku/EUROM v Brně. 
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