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Professioneel serviceteam  

Met een ROM koopt u meer dan kwalitatief 
hoogwaardig materieel. Ook nadat uw product 
onze showroom heeft verlaten blijven wij ons 
hiervoor verantwoordelijk voelen. 
Een professioneel serviceteam in de binnen- 
en buitendienst staat voor u klaar. Onze 
serviceorganisatie werkt in Nederland, België en in 
de Duitse regio Noordrijn-Westfalen. In alle andere 
gebieden hebben wij, via ons internationale 
partnernetwerk, een lokaal aanspreekpunt voor 
alle servicevragen. 

Onze aftersales heeft als doel u als klant zoveel 
mogelijk zorg uit handen te nemen en uw 
machine optimaal te laten presteren tegen zo laag 
mogelijke kosten. Technische kennis van machines 
is belangrijk, maar oog hebben voor de gebruiker 
vinden wij nog veel belangrijker. Wij vertellen u 
graag hoe u het beste uit uw machine kunt halen, 
hoe u slijtage voorkomt en hoe u de machine 
zo lang mogelijk operationeel houdt door deze 
regelmatig te laten inspecteren. Onze service 
bespaart u tijd en geld. Nu en in de toekomst. 

Service onderhoudspakketten

Een ROM machine is een hoogwaardige, 
betrouwbare installatie die ontworpen is  
om te presteren en vooral te blijven presteren. 
Of het nu een toiletservice unit, hogedruk 
rioolreinigingsaanhanger, -inbouwer of 
gecombineerde hogedruk en vacuümunit is, u 
moet altijd en overal blindelings op uw installatie 
kunnen vertrouwen. Het  onderhoud van uw 
machine verdient daarom alle aandacht. ROM 
biedt u hiervoor diverse onderhoudspakketten.

RIDGID & ENZ Servicecentra

Ook voor service aan uw RIDGID apparatuur 
en ENZ spuitkoppen kunt u terecht bij onze 
Europese Servicecentra in Barneveld. Dankzij 
een grote voorraad onderdelen en onze "in-
house" reparaties kunt u veelal gebruik maken 
van onze unieke "klaar-terwijl-u-wacht" service.

Eugène Plompen 
Managing director

"Kwaliteit, kennis en vertrouwen 
zijn ‘must haves’ die tegenwoordig 
als vanzelfsprekend worden 
gezien. Maar dit is volgens 
ons niet genoeg om ons als 
onderneming te onderscheiden 
van de concurrentie. Onze 
medewerkers vormen namelijk 
het belangrijkste onderdeel voor 
het behalen van corporate succes. 
Hun betrokkenheid, creativiteit en 
innovatieve vermogen bepalen 
het succes van de onderneming. 
Daarom spreken wij van een 
"WIJ-cultuur"! Onze bedrijfscultuur 
is gebaseerd op een open en 
eerlijke communicatie. Zo kunnen 
wij op elke manier inspelen op 
vragen en wensen uit de markt om 
onze klanten een hoogwaardig 
product te leveren. Kennis, advies 
en heldere communicatie staan 
daarin centraal. Bij ROM doen we 
wat we zeggen en zeggen we wat 
we doen. Dat geldt niet alleen 
binnen ons bedrijf, maar ook in de 
relaties met onze klanten en ons 
partnernetwerk dat ROM over de 
hele wereld vertegenwoordigt." 

Vanuit onze fabrieken in Nederland en Brno 
in Tsjechië produceren en leveren wij ons 
rioolreinigings- en toiletservice materieel. Dat 
doen wij niet alleen aan klanten in Nederland, 
maar ook ver daarbuiten. Onze klanten zitten 
verspreid over heel Europa, Azië, Afrika en 
Amerika.

Waarom kiezen zoveel specialisten voor de 
machines van ROM? Het antwoord is simpel: 
vertrouwen. Elke dag worden tienduizenden 
machines van ROM ingezet in talloze 
veeleisende omgevingen. De installaties 
functioneren bij extreme hitte en kou, zijn 
bestand tegen vuil en modder, en tonen 
dag in dag uit hun betrouwbaarheid. De 
units van ROM staan wereldwijd bekend 
als toonaangevende producten waarmee 
specialisten sneller en betrouwbaarder kunnen 
werken.

Eén van de ontwerpparameters voor de 
ontwikkeling van ROM machines is efficiënte 
werking. We zorgen dat elk product eenvoudig 
te gebruiken is. Efficiënt werken leidt immers 

tot meer productiviteit, hogere inkomsten 
én hogere klanttevredenheid. We zetten 
ons steeds weer in om nieuwe manieren te 
vinden waarmee uw bedrijf zich verder kan 
ontwikkelen.

Eigen productie

Bij ROM draait alles om de ontwikkeling, 
productie en verkoop van hoogwaardig 
riool- en toiletservice materieel. Een 
greep uit ons leveringspakket: hogedruk 
rioolreinigingsaanhangers, rioolreinigingsunits 
in bestelwagens, vacuüminstallaties en 
rioolcombi's. Verder heeft ROM ook de 
vertegenwoordiging van een aantal 
gerenommeerde fabrikanten, zoals RIDGID 
Kollmann inspectie-, opsporings- en 
ontstoppingsapparatuur en ENZ spuitkoppen. 

Continu ontwikkeling

ROM investeert voortdurend in de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën. 
Onze engineeringsafdelingen in Nederland en 
Tsjechië zijn continu bezig met het ontwikkelen 
van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
oplossingen. Daarbij zijn een efficiënte 
werking, optimaal gebruiksgemak, goede 
prijs-kwaliteitverhouding en eigentijds ontwerp 
belangrijke uitgangspunten.

Gekeurd en gecertificeerd

ROM heeft een ISO 9001 certificering en levert 
u uitsluitend materieel dat CE-goedgekeurd en 
gecertificeerd is volgens de wettelijke normen 
en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, arbo, milieu,  
en duurzaamheid.

ROM is internationaal producent en leverancier van rioolreinigings- en 
toiletservice materieel. Hierbij richten wij ons op de rioolreinigings- en 
toiletservice sector én rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden. ROM 
is in 1980 opgericht en behoort sinds 2004 tot één van de gespecialiseerde 
werkmaatschappijen van de KOKS Group in Nederland en Tsjechië. Met 
ruim 39 jaar ervaring en meer dan 50 lokale partners in 35 landen is ROM 
uitgegroeid tot een wereldwijd opererend en dynamisch bedrijf.

ROM... van de Sahara tot   de Noordpool
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Underground  
Technical Services Ltd 

  Ireland
www.utsltd.ie

Whale Tankers Ltd

  United Kingdom
www.whale.co.uk

Kanalwerkzeug

  Germany
www.kanalwerkzeug.de

Gerotec GmbH 

  Germany
www.gerotec.de

JCOSTIBA 

  Portugal
www.jcostiba.pt

Milner Industrial

  United Kingdom
www.milnerindustrial.com

France Détection 
Services

  France 
www.fdspro.com

PANATEC 

  Spain 
www.panatec.net

Motorrens SL

  Spain
www.motorrens.es

Gebrüder Baltensperger 
AG

  Switzerland
www.gebaltag.ch

SEWER  
SERVICES  
SOLUTIONS

S3
Sewer Services &  
Solutions

  Belgium
www.sdrie.com

Dietmar Kaiser AG 

  Liechtenstein
www.dietmarkaiser.com

Aleco S.r.l.

  Italy 
www.aleco.it

Nuova ConTec S.r.l.

  Italy  
www.nuovacontec.com

LLC Imest Plus

  Ukraine 
www.imest.com.ua

Pickart Fahrzeugtechnik 
GmbH

  Austria 
www.pickart.at

Klenco Singapore  
PTE.LTD.

  Singapore 
www.klenco-asia.com

PAL Inzeniring d.o.o. 

  Slovenia 
www.pal-inzeniring.si

Güneri Makina San. 
ve Tic. A.S. 

  Turkey 
www.gunerimakina.com

Agra Trgovina d.o.o.
  Croatia
  Serbia

www.agra-trgovina.hr

NEXT

  Poland
www.next-tk.pl

C-TV/Tekniske Artikler 
A/S 

  Denmark
www.c-tv.dk

El Alameia For Importing & 
Universal Suppliers Co.

  Egypt
www.rombv.com

Ab Konevel Oy  

  Finland
www.konevel.fi

BIDUD PLUS Ltd.
 

  Israel
www.bidud-plus.co.il

Chebbi Water

  Tunisia 
www.chebbiwater.com

Klenco (M) Sdn. Bhd.

  Malaysia 
www.klenco-asia.com

Vretmaskin AB 

  Sweden 
www.vretmaskin.se

Magne Gitmark & Co As
 

  Norway 
www.gitmark.no

Robotechnik Kft. 

  Hungary 
www.robotechnik.hu

TITAN Technik AG 

  Romania
www.titantechnik.ro

KOKS Middle East LLC

   Gulf Cooperation 
Council 
www.koks.com

Mas Industria 
 

  Ecuador
www.masindustria.com

MEGA SYSTEMS BH d.o.o.  

  Bosnia & Herzegovina 
  Montenegro  

www.megasystems.ba

MOO, Equipos E
Ingenieria Ltda

  Chile
www.moo.cl

YESBAGS

  Algeria
www.yes-bags.com

IWS Ltd.

  Greece 
www.rombv.com

PT DAYA CITRA JAYA

  Indonesia
www.dayacitra.com

OLMAX

  Russia
www.olmax.ru

Elke dag worden tienduizenden machines van ROM ingezet in talloze 

veeleisende omgevingen. De installaties functioneren bij extreme hitte 

en kou, zijn bestand tegen vuil en modder, en tonen dag in dag uit hun 

betrouwbaarheid. Vanuit onze fabrieken in Nederland en Brno in Tsjechië 

produceren en leveren wij ons rioolreinigings en toiletservice materieel. Dat 

doen wij niet alleen aan klanten in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Onze 

klanten zitten verspreid over heel Europa, Azië, Afrika en Amerika.

ROM bv 

  The Netherlands 
www.rombv.com

KOKS Group bv 

  The Netherlands 
www.koks.com

EUROM Sales s.r.o. 

  Czech Republic
www.eurom.cz

Van de Sahara tot de Noordpool
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ROM EcoFit
 AANDRIJVING 

• Dieselmotor Kubota, elektronisch gestart óf PTO

 HOGEDRUK POMP 

• Speck P45 / P55, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 475 bar | watercapaciteit tot max. 130 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 800, 1000, 1350 liter (optioneel grotere watertank)

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 750kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: zwenkbaar & hydraulisch bediend (180˚+90˚)
• Watervulslanghaspel: hydraulisch bediend (optie: 2e hydraulisch 

bediende hogedruk haspel)
• Optioneel: 3e haspel met handbediende watervulslanghaspel.  

Haspel 2 wordt dan een 2e hydraulisch bediende hogedruk haspel

 VOERTUIGKLASSE  

• Middelzware tot zware bedrijfsauto's, zoals de Mercedes-Benz Sprinter, 
Volkwagen Crafter, MAN TGE, Iveco Daily, Renault Master

 Inzetbereik Max. Ø600
 
 Aandrijving Diesel & PTO

ROM 900
 AANDRIJVING 

• Kubota diesel of industriele benzinemotor, elektronisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck P45 & P150/100, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 210 bar | watercapaciteit tot max. 100 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 900 liter

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 955kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: zwenkbare hydraulisch bediend (180˚+90˚)
• Watervulslanghaspel (optie: 2e handbediende hogedruk haspel)

 Inzetbereik Max. Ø600
 
 Aandrijving Diesel & Benzine
 
 Rijbewijs BE

ROM EcoNomic
 AANDRIJVING 

• Kubota diesel of industriele benzinemotor, elektronisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck P45, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 210 bar | watercapaciteit tot max. 100 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 600 liter (optioneel grotere watertank)

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 520kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: zwenkbaar & hydraulisch bediend (135˚+90˚)
• Watervulslanghaspel (optie: 2e handbediende hogedruk haspel)

 VOERTUIGKLASSE  

• Lichte tot middelzware bedrijfsauto's, zoals de Toyota PROACE, Mercedes-
Benz Vito / Sprinter, Volkswagen Transporter / Crafter, Renault Trafic / 
Master, Opel Vivaro / Movano, Ford Transit / Custom en Iveco Daily

 Inzetbereik Max. Ø600
 
 Aandrijving Diesel & Benzine

+31 (0)342 49 04 17 
info@rombv.com

ROM Compact
 AANDRIJVING 

• Benzinemotor B&S Vanguard, elektrisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck NP25, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 150 bar | watercapaciteit tot max. 60 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 400 liter (optioneel grotere watertank)

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 255kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: handbediend (optie: hydraulisch bediend)
• Optioneel: Watervulslanghaspel óf 2e handbediende hogedruk haspel

 VOERTUIGKLASSE  

• Lichte bedrijfsauto's en pick-ups, zoals de Toyota PROACE, Mercedes-
Benz Vito, Volkswagen Transporter, Renault Trafic / Opel Vivaro, Ford 
Transit Custom

 Inzetbereik Max. Ø300
 
 Aandrijving Benzine
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ROM Compact PRO
 AANDRIJVING 

• Kubota diesel of industriele benzinemotor, elektronisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck P45/NP25, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 300 bar | watercapaciteit tot max. 75 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 650 liter (Arctic version = 400 liter) (optioneel grotere watertank)

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 455kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: hydraulisch bediend
• Watervulslanghaspel (optie: 2e handbediende hogedruk haspel)

 VOERTUIGKLASSE  

• Lichte tot middelzware bedrijfsauto's, zoals de Toyota PROACE, 
Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter, Renault Trafic / Opel 
Vivaro, Ford Transit Custom

 Inzetbereik Max. Ø500
 
 Aandrijving Diesel & Benzine

ROM SmartTrailer
 AANDRIJVING 

• Benzinemotor B&S Vanguard, elektrisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck NP25, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 150 bar | watercapaciteit tot max. 50 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 400 liter

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 320kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: handbediend
• Optioneel: Watervulslanghaspel óf 2e handbediende hogedruk haspel

 Inzetbereik Max. Ø300
 
 Aandrijving Benzine
 
 Rijbewijs B

ROM SmartTrailer PRO
 AANDRIJVING 

• Benzinemotor B&S Vanguard óf Kubota Dieselmotor, elektronisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck NPR25, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 200 bar | watercapaciteit tot max. 60 l/min.

 WATERTANKCAPACITEIT  

• 650 liter

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 575kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: handbediend (optie: elektrisch bediend)
• Watervulslanghaspel (optie: 2e handbediende hogedruk haspel)

 Inzetbereik Max. Ø400
 
 Aandrijving Benzine & Diesel
 
 Rijbewijs BE

iROM

STAGE  
III & V

iROM

270°

STAGE  
III & V

STAGE  
III & V

iROM

iROM

STAGE  
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STAGE V

STAGE V
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H
ogedruk rioolreinigingsaanhangers

ROM Interventor Combi
 AANDRIJVING 

• Dieselmotor Kubota, elektronisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck P45, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 200 bar | watercapaciteit tot max. 75 l/min.

 VACUÜMSYSTEEM  

• Vacuümpomp max. 3100l/min (-0.75 bar) 

 TANKINHOUD  

• Totaal 1000 liter vuil- / schoonwater (400l schoonwater / 600l vuilwater)

 LEEGGEWICHT  

• Ca. 860kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: hydraulisch bediend
• Watervulslanghaspel (optie: 2e handbediende hogedruk haspel)

 VOERTUIGKLASSE  

• Lichte tot middelzware bedrijfsauto's, zoals de Toyota PROACE, Mercedes-Benz 
Vito, Volkswagen Transporter, Renault Trafic / Opel Vivaro, Ford Transit Custom

 Inzetbereik Max. Ø500
 
 Aandrijving Diesel
 
 Rijbewijs B

ROM 1600 vacuümaanhanger
 AANDRIJVING 

• Benzinemotor B&S Vanguard óf Dieselmotor Kubota, elektrisch gestart

 VACUÜMSYSTEEM  

• MEC, luchtgekoelde vacuümpomp max. 4350l/min (-0.75 bar) óf 
Heavy-Duty VacuStar max. 5400l/min (-0.75 bar)

 TANKINHOUD  

• 1600 liter

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 1380kg

 INSTALLATIE 

• Unit is inclusief geïntegreerde aanhanger met geremd tandemas 
onderstel met scharnierbare achterwand; Elektro-hydraulisch kiepbaar 

rombvrompartsshop.comrombv.com

rombv rombv@rombv

Onderdelenshop
Voor 13.00 uur besteld, 
dezelfde dag verstuurd! 

Bestel vanaf nu eenvoudig onderdelen en accessoires 

voor uw reinigingsmachine via ROMpartsshop.com.

Van vacuümslangen, vochtvangers, kranen tot 

onderdelen voor hogedrukpompen: we hebben alle 

onderdelen en accessoires die u nodig heeft om uw 

werk te doen.

Met een handig keuzemenu, een slimme zoekfunctie 

en een helder overzicht van onderdelen per machine 

is het juiste onderdeel zo gevonden. ROM onderdelen 

staan voor kwaliteit, garantie en een langere 

levensduur. En niet onbelangrijk, we leveren ze tegen 

concurrerende prijzen. 

Veel voorkomende onderdelen zijn in het magazijn 

aanwezig. Hierdoor zijn wij in staat het door u 

bestelde onderdeel snel te leveren.

www.rompartsshop.com
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ROM VAC Pick-up vacuümunits
 AANDRIJVING 

• Benzinemotor Honda, elektrisch gestart (optioneel Dieselmotor)

 VACUÜMSYSTEEM  

• MEC, luchtgekoelde vacuümpomp max. 4350l/min (-0.85 bar)

 TANKINHOUD  

• 600 tot 2000 liter

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 540kg

 INSTALLATIE 

• Eenvoudig via heftruckkokers op aanhanger of bestelbus met open 
laadbak te plaatsen.
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ROM SmartCombi
 AANDRIJVING 

• Dieselmotor Kubota, elektronisch gestart

 HOGEDRUK POMP 

• Speck NP25 / P45, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 200 bar | watercapaciteit tot max. 75 l/min.

 VACUÜMSYSTEEM  

• Straalzuiger max. 6500l/min (-0.85 bar) óf vacuümpomp max. 4100l/
min (-0.75 bar)

 TANKINHOUD  

• Totaal 1500 liter vuil- / schoonwater; diverse verdelingen

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 800kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: handbediend (optie: hydraulisch bediend)
• Optioneel: Watervulslanghaspel óf 2e handbediende hogedruk haspel

 VOERTUIGKLASSE  

• Voor voertuigen van 3,5 tot 4,6 ton, aanhangwagen of open laadbak 

 Inzetbereik Max. Ø600
 
 Aandrijving Diesel
 
 Rijbewijs B * / C1 

* afhankelijk van totaalgewicht van het voertuig en de belading)

ROM SmartCombi PRO
 AANDRIJVING 

• Kubota diesel of industriele benzinemotor, elektronisch gestart óf PTO

 HOGEDRUK POMP 

• Speck P45 & P150/100, 3 plunjer hogedruk pomp
• Reinigingsdruk tot max. 200 bar | watercapaciteit tot max. 100 l/min.

 VACUÜMSYSTEEM  

• Straalzuiger max. 7500l/min (-0.85 bar) óf vacuümpomp max. 6150l/
min (-0.75 bar) óf waterringpomp max. 8330l/min (-0.75 bar) 

 TANKINHOUD  

• Totaal 3000 liter vuil- / schoonwater; diverse verdelingen (optie 4000l.)

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 1290kg

 HASPELS  

• Hogedruk haspel: zwenkbare hydraulisch bediend (180˚+90˚)
• Optioneel: Watervulslanghaspel óf 2e handbediende hogedruk haspel

 VOERTUIGKLASSE  

• Voor voertuigen vanaf 6 ton 

 Inzetbereik Max. Ø600
 
 Aandrijving 

Diesel, Benzine,  
 PTO

 
 Rijbewijs C1

ROM VAC 1750 Pick-up vacuümunit
 AANDRIJVING 

• Benzinemotor Honda, elektrisch gestart (optioneel Dieselmotor)

 VACUÜMSYSTEEM  

• MEC, luchtgekoelde vacuümpomp max. 4350l/min (-0.85 bar)

 TANKINHOUD  

• 1750 liter

 LEEGGEWICHT  

• Vanaf ca. 660kg

 INSTALLATIE 

• Eenvoudig via heftruckkokers op aanhanger of bestelbus met open 
laadbak te plaatsen. Dit verlaagde model is ideaal voor parkeergarages e.d. 

  Nieuws
Op de hoogte blijven van de laatste  

events, acties en gebeurtenissen?  

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via  

rombv.com en volg ons op social media.

iROMSTAGE  
III & V

STAGE  
III & V
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WERELDWIJD NUMMER 1 
 Ruim 39 jaar ervaring en meer dan 50 partners in 35 landen

 Bewezen topkwaliteit: Dagelijks door tienduizenden 
gebruikers wereldwijd naar volle tevredenheid ingezet

 Ruime keuze aan hogedruk en/of vacuümmachines

 Machines direct uit voorraad leverbaar

 Showroom in Nederland en Tsjechië

 Continu hoogwaardige en betaalbare productverbeteringen

 Kopen, huren en leasen 

PRETTIGER WERKEN 
 Eenvoudig in gebruik

 Comfortabel en gezond werken dankzij ergonomie 
(optimale werkhoogtes, juiste positionering van 
bediening etc.)

 Werken met een ROM verhoogt de 
arbeidsproductiviteit en vermindert de kans 
op blessures en ziekteverzuim. Voor u een 
lastenverlichting, letterlijk en figuurlijk

MEER VERDIENEN 
 Kortere werktijd, dus eerder klaar

 Meer reinigen per dag betekent meer winst

 Slimme investering bij aanschaf en gebruik gedurende de 
levenscyclus (aanschafprijs, verbruik, kosten voor training 
en scholing, onderhoud, afschrijving, restwaarde etc.)

 Snelle terugverdientijd

SLIMME BOUWWIJZE 
 Laag eigengewicht zorgt voor meer watercapaciteit, 

meer laadvermogen, brandstofbesparing etc.

 Compacte bouwwijze zorgt voor maximaal 
laadvermogen en meer opbergruimte. En ROM 
inbouwunits passen in scherpgeprijsde voertuigen

 Lange levensduur (o.a. gegalvaniseerde tank en frame)

 Unit 100% in eigen fabriek gemaakt, waarbij enkel gebruik 
gemaakt wordt van premium A-merk componenten

 Maximale betrouwbaarheid & Onderhoudsvriendelijk

 Diverse veiligheidsvoorzieningen (CE-keur)

 Veilig rijden dankzij optimale gewichtsverdeling

 Mooi design is visitekaartje voor uw bedrijf 

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING 
 Professionele after-sales ondersteuning 

(handleidingen, instructievideo's, gunstige 
garantievoorwaarden etc.)

 Serviceteam binnen- en buitendienst

 Onderdelen uit voorraad leverbaar via handige 

online shop www.rompartsshop.com (en minimaal 

10 jaar lang leverbaar)

Boels rekent op   onze bewezen prestaties
'Als één van Europa's grootste 

verhuurbedrijven voor ROM kiest, dan 
weet je dat ROM de beste keuze is’



De bovenstaande toepassingen zijn slechts voorbeelden van de vele mogelijkheden. 
Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de specifieke machines. Meer 
informatie? Raadpleeg uw lokale ROM partner of neem contact op met ROM.

1716

RIOOLREINIGING
AANHANGERS
Onze professionele hogedruk 
rioolreinigingsaanhangers zijn geschikt 
voor het reinigen van huisaansluitingen 
en het hoofdrioolstelsel tot Ø600mm. 

De aanhangers zijn leverbaar met benzine- of 
dieselmotor. Hierbij kunt u de juiste hogedruk- 
en watercapaciteiten afstemmen op het door u 
gekozen werkgebied.

De hogedruk pomp levert een reinigingsdruk 
tot maximaal 210 bar en een watercapaciteit 
tot maximaal 100 liter per minuut. Er zijn 
verschillende tankgroottes leverbaar, zoals een 
400, 650 en 900 liter watertank.

De ROM aanhangers vinden wereldwijd 
hun weg naar onder andere gemeentes, 
gespecialiseerde rioolreinigingsbedrijven en 
aannemers.

Toepassingen waarvoor deze machines 
worden ingezet: 

• Ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen 
en het hoofdrioolstelsel

• Ontstoppen en reinigen van 
hemelwaterafvoeren (Ø70mm) en kleinere 
leidingen

• Gevel- / oppervlaktereiniging
• Drainagereiniging
• Verwijderen van lichte graffiti
• Oliespoorbestrijding
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Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max. Ø300mm
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti 

Aandrijving
Luchtgekoelde benzinemotor
Hand of elektrisch gestart

Hogedruk pomp
Speck NP25, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 150 bar en een watercapaciteit tot max. 50 l/min.

Hogedruk haspel
Handbediend 
Degelijke (elektrolytisch) gegalvaniseerde hogedruk haspel 
Geschikt voor max. 80m ½” (ND13) rioolreinigingsslang
ROM onderhoudsvrije lagering & Externe radiaaldoorvoer

Conservering
Onderstel is thermisch verzinkt 
Overige metalen (plaat)delen elektrolytisch verzinkt

Standaard o.a. voorzien van
Volledig geïntegreerde watertank (400 liter)
Hogedruk rioolreinigingsslang 50 meter
Grote gereedschapsbak (60l.) met afsluitbare rvs klep
Diverse appendages, zoals een traploos instelbare drukregelaar, drukmeter en 
waterfilter met automatische waterstop en uitwasbaar element

Technische gegevens

Voordelen 

• Multifunctioneel
• Gebruiksvriendelijk
• Lichtgewicht
• Ideaal voor lichtere 

bedrijfswagens
• Rijbewijs B volstaat
• Compact
• Stadscentra en 

parkeergarages makkelijk te 
bereiken

• Op praktisch elke plaats te 
parkeren

• Optimale prestaties in de 
zwaarste omstandigheden

• Betrouwbare industriële 
motor-/pompcombinaties

• Onderhoudsvriendelijk
• Thermisch verzinkt 

onderstel
• 400 liter watertank
• Veilig (CE-keur)

Artikel nummer 02217 02219

Naam ROM SmartTrailer 150/40 Benzine met motorkap ROM SmartTrailer 150/50 Benzine met motorkap

Startsysteem Elektrisch

Motor Benzine, 13.2kW / 18pk B&S Vanguard EU Stage V Benzine, 16.9kW / 23pk B&S Vanguard EU Stage V

Pomp Speck NP25/41 Speck NP25/50

Tankinhoud 400l.
Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 320kg Ca. 330kg

Afmetingen (lxbxh) 2750 x 1240 x 1050mm

Aandrijving  
HD haspel

Handbediend

HD rioolreinigings-
slang

50m. 1/2” (ND13)

Watervulslang-
haspel

Optioneel: Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4" waterslang (ND20) 

Met rijbewijs B te gebruiken

De rioolreinigingsmachine is licht van 
gewicht en kan dan ook door ieder voertuig 
worden getrokken. Zelfs met een volle 
watertank blijft het gewicht onder 750kg. Een 
bijzonder rijbewijs is dus niet nodig.  
Het normale rijbewijs B is al voldoende. De  
SmartTrailer is daarmee breed inzetbaar 
onder uw personeel en wagenpark.   

Onderhoudsvriendelijk

De ROM SmartTrailer is een 
onderhoudsvriendelijke machine. Dankzij de 
combinatie van een B&S motor en een Speck 
hogedruk pomp heeft de machine nauwelijks 
onderhoud nodig. De optionele motorkap 
heeft een grote openingshoek, ideaal voor 
service aan het motor-/pompcompartiment. 

Compacte krachtpatser

Compact en kracht gaan heel goed samen. 
Dat bewijst deze rioolreiniger. Met een 
reinigingsdruk tot max. 150 bar en een 
watercapaciteit tot max. 50 l/min. is de 
SmartTrailer een compacte krachtpatser.

Makkelijk te bedienen

De SmartTrailer is makkelijk door iedereen te 
bedienen. Binnen een mum van tijd is de klus 
geklaard.     

Prettig en veilig rijgedrag

De aanhanger is dankzij het lage zwaartepunt 
prettig om mee te rijden. De rioolreiniger ligt 
stevig op de weg en dat is wel zo veilig. 

Hogedruk rioolreinigingsaanhanger
ROM SmartTrailer

Makkelijk parkeren

De SmartTrailer kan bijna overal worden 
geparkeerd dankzij het compacte design. 
Bovendien is de aanhanger zó licht dat u hem 
ook alleen met gemak overal naar toe duwt. 
Dus ook door dat smalle straatje. 

Topkwaliteit voor een scherpe prijs

De installatie zit ondanks zijn vriendelijke 
prijs boordevol hoogwaardige onderdelen. 
Zoals een hogedrukpomp van het Duitse 
merk Speck, een duurzaam gegalvaniseerde 
hogedruk haspel en een thermisch verzinkt 
onderstel. 

Op afstand te bedienen

Kies voor de optionele afstandsbediening 
en maak het werken nog efficiënter, 
ergonomischer en veiliger. Maakt het 
mogelijk om met één persoon op grotere 
afstand van de machine te werken. Inclusief 
noodstopfunctie. 

Meer info op rombv.com

Opties? Zie ommezijde

De ROM SmartTrailer rioolreinigingsaanhanger is geschikt voor het 
ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel 
tot Ø300mm. De machine is ook geschikt voor gevel-, oppervlakte- 
en drainagereiniging. De aanhanger kan zelfs worden ingezet 
voor het verwijderen van lichte graffiti. Ideaal voor rioolreinigers, 
installatiebedrijven, loodgieters en gemeenten.
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 y Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en 
vlakstraalnozzle

 y Voor oppervlaktereiniging en het verwijderen 
van lichte graffiti

Spuitpistool
 y De motorkap in uw bedrijfskleur (RAL)

Motorkap in bedrijfskleur
 y 00713 Spuitkoppenset 3/8'', bestaande uit 
granaat, roterende spuitkop, slagnozzle

 y 00716 Spuitkoppenset ½", bestaande uit  
granaat 51, roterende spuitkop, slagnozzle

Spuitkoppensets

0405 290800

O
PTIES

 y Langere 80m. i.p.v. 50m. 1/2" HD 
rioolreinigingsslang

 y Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ 
koppeling (nokmaat 52mm.) met fijnmazig filter 
op de watertank

 y Voor het uitlichten van uw werkplek
 y Niet i.c.m. optie 'flitslamp op statief'
 y Alleen in combinatie met optie ‘elektrisch start 
systeem' 

 y Snel watertank vullen via handbediende 
watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang 
(ND20)

80m. i.p.v. 50m. HD reinigingsslangVaste vulaansluiting

Schijnwerper (led) op statief Handbediende watervulslanghaspel

04243

047853

04022

04103 04840

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Smart-Remote
 y 3 knoppen met druk op/af, automatische 
gasregeling en noodstop
 y Efficiënter, ergonomisch en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Smart-Remote
 y Voor optimale veiligheid
 y Niet i.c.m. optie 'schijnwerper op statief'
 y Alleen in combinatie met optie ‘elektrisch start 
systeem

Flitslamp 360º (led) op statief

0425

OPTIES ROM SMARTTRAILER

Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

04782  Automatische gasregeling SmartTrailer 
(minimaal - maximaal gas)

042510  Lichtbalk van aanhanger voorzien van 
led verlichting 12 Volt

04210  Droogloopbeveiliging voor de HD 
pomp, exclusief signalering. Deze 
bescherming is noodzakelijk i.c.m. 
alle Speck hogedruk pompen, 
waaronder de types NP25, P30, P41 en 
P45. Dit is nadrukkelijk vermeld in de 
gebruiksvoorschriften van Speck

04154  Neuswiel met safety stop in plaats van 
statief voor optimaal manoeuvreren, 
incl. montage 

0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op 
installatie 

00168  TÜV Keuring
001695  Voorbereiding kentekenregistratie via 

Europese typegoedkeuring
397362  Verloopstekker van 7 polig (voertuig) 

naar 13 polig (ROM aanhanger)  
TRB200  Netto korting Afhalen ROM SmartTrailer 

in Brno, Tsjechië i.p.v. in Barneveld, 
Holland. Delivery: FCA Brno CZ 
(Incoterms 2010)  

ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw 
ROM machine bij u op locatie

Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle 
mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten 
(Budget- of Comfort Service Pakketten)

21ROM bv
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Technische gegevens

Voordelen 

• Langer doorwerken door 
ruime 650 liter watertank

• Makkelijk en 
milieuvriendelijk werken 
met elektrische HD haspel 
(optioneel)

• Stabiele wegligging 
dankzij unieke doorvoer in 
watertank

• Ruime gereedschapsbakken 
en geintegreerde houders

• Snel van start dankzij 
grille die warmte afvoert. 
Motorkap openen is niet 
meer nodig

• Oersterk: Scorpion skelet en 
thermisch verzinkt frame en 
onderstel

• Ergonomisch design
• Service- en 

onderhoudsvriendelijk

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø400mm. 
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti

Aandrijving
Luchtgekoelde benzinemotor of watergekoelde dieselmotor
Elektrisch startsysteem (benzine) | Elektronisch startsysteem (diesel)

Hogedruk pomp
Speck NPR25, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 200 bar en een watercapaciteit tot max. 60 l/min

Hogedruk haspel
Handbediend of elektrisch
Degelijke (elektrolytisch) gegalvaniseerde hogedruk haspel 
Geschikt voor max. 80m ½” (ND13) rioolreinigingsslang
ROM onderhoudsvrije lagering & Externe radiaaldoorvoer

Conservering
Basisframe / onderstel geheel thermisch verzinkt 
Scorpion skelet, bumper en overig plaatwerk: poedercoating RAL 7016 
Antracietgrijs

Standaard o.a. voorzien van
Ruime 650 liter watertank en 30 liter brandstoftank
Twee ruime gereedschapsbakken (Afsluitbaar via geïntegreerde sloten)
Polyester motorkap en gereedschapsbakdeksels (RAL 9010 Zuiver wit)
Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND20)
Dubbelwandig geïsoleerde rvs demper  

Artikel nummer 02252 02254 022565 02257

Naam ROM SmartTrailer PRO 150/50 
Benzine

ROM SmartTrailer PRO 140/60 
Benzine 

ROM SmartTrailer PRO 150/60 
Diesel

ROM SmartTrailer PRO 200/60 
Diesel

Startsysteem Elektrisch Elektronisch

Motor 16,9kW / 23pk B&S VANGUARD EU Stage V & EPA Tier 4 Benzine motor 18,5kW / 25pk KUBOTA D1105 
Stage V & EPA Tier 4 Diesel

23,5kW / 32pk KUBOTA D1105 T 
EU Stage IIIB Diesel

Pomp Speck NPR25/50 Speck NPR25/60

Tankinhoud 650l.

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 575kg Ca. 695kg Ca. 640kg

Afmetingen 
(lxbxh)

3700 x 1440 x 1380mm

Aandrijving HD 
haspel

Handbediend (optioneel elektrisch)

HD rioolreini-
gingsslang

60m. ½” (ND13)

Watervulslang-
haspel

Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND20)

Optimaal bedieningsgemak

Dankzij ergonomisch geplaatste haspels, 
elektrisch startsysteem, volledige bediening 
aan achterzijde en een makkelijk te bereiken 
noodstop is elke klus een fluitje van een cent. 

Gebruiksvriendelijke elektrische 
hogedruk haspel

De SmartTrailer PRO kan worden uitgerust 
met een elektrisch aangedreven hogedruk 
haspel met slanggeleider. Maakt het 
werken nog makkelijker en is bovendien 
milieuvriendelijk.

Ruime 650 liter watertank

Dankzij de lichtgewichte en compacte 
bouwwijze beschikt de unit over een 
ruime 650 liter watertank. Zo kunt u langer 
doorwerken.

Stabiele wegligging dankzij unieke 
doorvoer

De SmartTrailer PRO heeft een unieke 
doorvoerruimte in de watertank. Ideaal voor 
lang gereedschap. Stabiliseert tevens het 
water in de tank voor een veilige wegligging.   

Slimme gereedschapsbakken

Altijd de juiste tools bij de hand dankzij de 
twee standaard ruime gereedschapsbakken. 
Met geïntegreerde houders om 
spuitkoppenkoffers en pilonnen op te bergen. 

Hogedruk rioolreinigingsaanhanger
ROM SmartTrailer PRO

Snel werken zonder extra 
handelingen

De motorkap eerst openen voor je aan 
de slag kunt is verleden tijd dankzij de 
doordachte warmtehuishouding. Via de grille 
wordt de warmte afgevoerd. U kunt dus snel 
van start.

Oersterk 

Het Scorpion skelet zorgt voor optimale 
stijfheid en sterkte. Het basisframe en 
onderstel zijn thermisch verzinkt en het 
chassis is van het kwaliteitsmerk AL-KO. 

Stel zelf uw SmartTrailer PRO samen 

Onze nieuwste machine is standaard zeer 
compleet uitgevoerd. Kies de gewenste 
reinigingsdruk, watercapaciteit en breid de 
SmartTrailer PRO uit met extra opties zoals 
een elektrische HD haspel, motorkap in 
bedrijfskleur of spuitkoppenkoffer. 

En kiest u voor een uitvoering met Kubota 
motor, dan leveren we er kosteloos een 
gebruikers- en servicevriendelijke iROM 
bediening bij! 

Bezoek rombv.com voor meer info.

Opties? Zie ommezijde

De nieuwe ROM SmartTrailer PRO rioolreinigingsaanhanger zit 
boordevol slimme oplossingen gebaseerd op ruim 39 jaar ervaring. 
Ideaal voor het ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen en 
het hoofdrioolstelsel tot Ø400mm. U heeft keuze uit een benzine- of 
dieselmotor, een reinigingsdruk tot max. 200 bar en een watercapaciteit 
tot max. 60 l/min.

iROM
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OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

047945 Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening (alleen i.c.m. elektrisch aangedreven HD haspel én afstandsbediening Smart-Remote+)
047961 Automatisch starten Kubota motor op bedieningspaneel en afstandsbediening.  

(In geval van 8 of 10 knops afstandsbediening is de indicatie via led op handzender zodra de motor loopt inbegrepen (iROM)) 
042100 Droogloopbeveiliging voor de HD pomp. Deze bescherming is noodzakelijk i.c.m. alle Speck hogedruk pompen, waaronder de types NP25, P30, P41 en P45
0443 Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging 
04431 Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging (iROM)        
041501  Niveauindicator watertank, gemonteerd aan de achterkant van de watertank      
0484  Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten   
0426  Digitale uren-/toerenteller voor benzinemotor       
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar      
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans 
0485  80m. i.p.v. 60m. 1/2" HD rioolreinigingsslang       
04057  Spuiten van polyesterdelen in bedrijfskleur (RAL, unicolor) 
040571  Spuiten van polyesterdelen in Metallic bedrijfskleur (RAL) 
0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie      
0434000  Voorgevormd schuim (waterafvoerend) om spuitkoppen op te bergen, gemonteerd op installatie 
00169  TÜV Keuring       
001695  Voorbereiding kentekenregistratie via Europese typegoedkeuring     
397362  Verloopstekker van 7 polig (voertuig) naar 13 polig
00716  Spuitkoppenset ½", bestaande uit granaat 51, roterende spuitkop, slagnozzle      
007005  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)      
0070  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)
TRB300  Netto korting Afhalen ROM SmartTrailer PRO in Brno, Tsjechië i.p.v. in Barneveld, Holland. Delivery: FCA Brno CZ (Incoterms 2010)
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine  

Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

 y Vaste venturizuiger in combinatie met camlock 
vulaansluiting, inclusief 10m. slang, korf en 
overbruggingsschakelaar
 y Vul eenvoudig en snel uw watertank door 
oppervlaktewater op te zuigen
 y Een filter op de venturizuiger voorkomt dat kroos 
en drijvend vuil in uw watertank terecht komt

Vaste venturizuiger
 y Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ 
koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter 
op de watertank
 y Vul watertank via STORZ aansluiting (bijv. bij een 
brandkraan) 

 y Via optionele open venturizuiger kunt u ook de 
watertank vullen via oppervlaktewater. Tevens 
kunt u dan kelders, schachten en rioolputten 
leegzuigen

Vaste vulaansluiting via STORZ 
 y 290800 Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en 
vlakstraalnozzle

 y 0434010 Extra opslaghouder t.b.v. spuitpistool; 
voor intensief gebruik van spuitpistool, 
gemonteerd op bumper

Spuitpistool + Extra opslaghouder

04102 048131

O
PTIES

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Smart-Remote+

 y 7 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling en noodstop

 y Efficiënter, ergonomisch en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Smart-Remote+

047853 047855

 y 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. 
Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader 
combinatie systeem. Excl. HD slang

 y ROM eREEL: Elektrisch aandrijven van HD haspel
 y Incl. uitgebreide bediening (o.a. vrijloopstand 
en snelheidsregeling) en gelagerd 
slanggeleidingssysteem
 y Licht in gewicht
 y Verbruikt geen hydrauliek olie (milieuvriendelijk)
 y HD haspel is ook te gebruiken wanneer de 
motor niet loopt (brandstofbesparing en minder 
geluidsoverlast)

Tweede hogedruk haspelElektrisch aandrijven HD haspel

044455 0423

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Smart-Remote
 y 3 knoppen met druk op/af, automatische 
gasregeling en noodstop (Alleen geschikt voor 
SmartTrailer PRO met B&S benzinemotor
 y Efficiënter, ergonomisch en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Smart-Remote

 y Voor optimale veiligheid

Flitslamp 360º (led) op statief

0425

 y Schijnwerper (led) gemonteerd nabij HD haspel, 
incl. montageset

 y Voor het uitlichten van uw werkplek

Schijnwerper (led)

0424013

OPTIES ROM SMARTTRAILER PRO

25ROM bv
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Technische gegevens

Voordelen 

• Hydraulisch aangedreven 
270˚ draaibare hogedruk 
haspel (volledig traploos 
instelbaar) 

• Besturingskast / 
electronica gemonteerd in 
afsluitbare, vandalisme- 
en waterbestendige 
gereedschapbak

• Meedraaiend 
bedieningspaneel naast 
hd haspel; gemonteerd op 
ergonomische werkhoogte

• Meedraaiende rvs lekbak 
voorkomt vervuiling van uw 
machine

• Transparante 
brandstoftank met handige 
vulmogelijkheid

• Afsluitbare motorkap met 
grote openingshoek; ideaal 
voor service/onderhoud aan 
motor-/pompcompartiment

• Warmtewisselaar 
voor betrouwbare 
temperatuurbeheersing

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø600mm. 
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti

Aandrijving
Watergekoelde industriële benzinemotor óf watergekoelde dieselmotor
Elektronisch startsysteem

Hogedruk pomp
Speck 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 210 bar en een watercapaciteit tot max. 100 l/min

Hogedruk haspel
Hydraulisch aangedreven
Degelijke (elektrolytisch) gegalvaniseerde hogedruk haspel 
Geschikt voor max. 120m ½” (ND13) rioolreinigingsslang

Conservering
Basisframe / onderstel is geheel thermisch verzinkt 
Plaatwerk poedercoating RAL 7016 Antracietgrijs; Stootbestendige krasvaste  
zij- en onderpanelen in PE RAL 7016; Polyester bovendelen RAL 9010 Zuiver wit

Standaard o.a. voorzien van
Ruime 900 liter watertank en 30 liter brandstoftank
Twee ruime afsluitbare gereedschapsbakken & Open opbergbak (opslag slangen etc.)
270˚ draaibare hydraulisch instelbare HD-haspel (180 +̊90˚) met uitklapbare 
slanginvoergeleider & Meedraaiend bedieningspaneel
Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND20)
Dubbelwandig geïsoleerde rvs demper  
Droogloopbeveiliging voor HD pomp

Artikel nummer 02292 022925 02294 022945 02296 022965 02298 022985

Naam ROM 900 
200/60  
Diesel

ROM 900 
210/60  
Industriële 
Benzine

ROM 900 
150/75  
Diesel

ROM 900 
150/75  
Industriële 
Benzine

ROM 900 
200/72  
Diesel 

ROM 900 
200/76  
Industriële 
Benzine

ROM 900 
150/100  
Diesel

ROM 900 
155/100  
Industriële 
Benzine

Startsysteem Elektronisch

Motor 23,5kW / 32pk 
KUBOTA  
D1105T EU 
Stage IIIB 
Diesel

24,2kW / 
33pk KUBOTA 
WG972 EU 
Stage V &  
EPA Tier 4  
Industriële 
Benzinemotor

23,5kW / 32pk 
KUBOTA D1105 
T EU Stage IIIB 
Diesel

24,2kW / 
33pk KUBOTA 
WG972 EU 
Stage V &  
EPA Tier 4  
Industriële 
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA 
V1505T  EU 
Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 
58pk KUBOTA 
WG1605 EU 
Stage V &  
EPA Tier 4  
Industriële 
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA 
V1505T  EU 
Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 
58pk KUBOTA 
WG1605 EU 
Stage V &  
EPA Tier 4  
Industriële 
Benzinemotor

Pomp Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72 Speck P45/100

Tankinhoud 900l.

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 975kg Ca. 950kg Ca. 975kg Ca. 975kg Ca. 1025kg Ca. 975kg

Afmetingen (lxbxh) 4150 x 1770 x 1470mm

Aandrijving HD haspel Hydraulisch

HD rioolreinigings-
slang

80m ½” (ND13) 80m 5/8” 
(ND16) 

80m ½” (ND13)

Watervulslanghaspel Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND20)

Gereedschapsbakken

Aan beide zijden van de aanhanger
bevinden zich twee grote afsluitbare
regenbestendige gereedschapsbakken. 

Gebruiksvriendelijk

De ROM 900 beschikt over een handige
open opbergbak voor uw slangen. Verder
heeft de machine een 270˚ draaibare 
hogedruk haspel met een bereik van 1 meter 
buiten de aanhangwagen. De haspels zijn 
op de meest optimale werkhoogte geplaatst. 
Verder zwenken het bedieningspaneel en 
de rvs lekbak altijd mee met de hydraulisch 
aangedreven hogedruk haspel. Een 
belangrijk voordeel is dat deze haspel direct 
inzetbaar is zonder persé uit te hoeven 
zwenken. 

Innovatief ontwerp

De ROM 900 combineert een aantrekkelijk 
design met optimaal bedieningsgemak. Het 
lage zwaartepunt zorgt bij zowel een lege als 
volle watertank voor ongeëvenaard stabiel
en veilig rijgedrag. Dankzij het doordachte
frame heeft de machine een laag 
leeggewicht. Het innovatieve ontwerp zorgt
tevens voor een zeer lage luchtweerstand. Dit 
werkt brandstofbesparend.

Optimaal rendement

Dankzij een in eigen huis ontwikkelde
radiaaldoorvoer profiteert u van maximaal 
rendement aan het einde van de
rioolreinigingsslang. 

Hogedruk rioolreinigingsaanhanger
ROM 900

Geluidsdemping

De ROM 900 is standaard voorzien van een
geavanceerd geluiddempingspakket (72dB).
Dit voorkomt klachten uit uw omgeving 
en zorgt er voor dat u comfortabel en met 
plezier uw werkzaamheden kunt uitvoeren.

Ruime keuze inhoud watertank

De watertank is uitstekend beschermd, 
doordat deze geïntegreerd is in de
aanhanger. Wij kunnen naar wens de 
overloop afstellen afhankelijk van het 
trekgewicht van het voertuig. Hierdoor heeft 
u een onbeperkte keuze uit een watertank 
van 500 tot maar liefst 900 liter.

Duurzaam en onderhoudsarm

De ROM 900 is zeer duurzaam en 
onderhoudsarm. Kenmerken als een 
thermisch verzinkt frame / onderstel en de 
dubbelwandig geïsoleerde rvs demper laten 
hier geen twijfel over bestaan. Daarnaast 
zijn de covers en onderpanelen gemaakt van 
flexibel stootbestendig materiaal. Dankzij de 
grote openingshoek van de motorkap heeft 
u in het geval van service snel en eenvoudig 
toegang tot onderhoudscomponenten.

Bezoek rombv.com voor meer info.

Opties? Zie ommezijde

De ROM 900 rioolreinigingsaanhanger. Stijlvol qua design.  
Superieur qua gebruiksvriendelijkheid. Met zijn aantrekkelijke 
vormgeving en uitzonderlijk complete uitrusting onderscheidt de  
ROM 900 zich van alle andere rioolreinigingsaanhangers. De 
professionele ROM 900 is geschikt voor het ontstoppen en reinigen 
van huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel tot Ø600mm. Zelfs 
oliespoorbestrijding en oppervlakte- en drainagereiniging is mogelijk.

270°
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 y 04057 Spuiten van polyesterdelen in 
bedrijfskleur (RAL, unicolor) i.p.v. Zuiver wit 
(RAL9010)

 y 040571 Spuiten van polyesterdelen in  
Metallic bedrijfskleur (RAL) i.p.v. Zuiver wit  
(RAL 9010) 

Machine in bedrijfskleur
 y 04850 100m. i.p.v. 80m. 1/2" HD 
rioolreinigingsslang  

 y 04851 120m. i.p.v. 80m. 1/2" HD 
rioolreinigingslang  

 y 048511 90m. i.p.v. 80m. 5/8" HD 
rioolreinigingsslang

Langere rioolreinigingslang 
 y 0484 Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een 
lager waterverbruik, de slang gaat verder de 
leiding in en gaat makkelijker door bochten

Pulsatiesysteem

0484

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

04794  Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening (alleen i.c.m. hydraulisch aangedreven HD haspel én 8 óf 10 knops afstandsbediening) 
04796  Automatisch starten Kubota motor op bedieningspaneel en afstandsbediening 
0417  Extra kabelhaspel met 50m. kabel (i.c.m. optie radiografische afstandsbediening) 
04031  Uitbreiding hydraulisch systeem voor hydraulische aandrijving 2e HD of vulhaspel. Mogelijk met maximaal 60m. 1/2" of 80m. 3/8" HD slang. Levering incl. 

vast gelagerd slanggeleidingssysteem. Excl. HD slang      
04102  Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter op de watertank  
04814  Vaste venturizuiger in combinatie met 66mm. STORZ vulaansluiting, inclusief 10m. slang, korf en overbruggingsschakelaar
0549  Aanzuig-injector voor antivries, compleet met slang. Voorzien van snelaansluiting in waterfilter     
0551010  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag)
0443  Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging      
042340  Olieverwijderingsinstallatie met breedspoor en smalspoor sproeiboom, kunststof tank en spuitlans met rotatiefrees  
042311  Drainagepakket, bestaande uit een haspelwagen met 2 haspels en 100m. 1/2" drainageslang op één van deze haspels  
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar       
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans   
04134  Aanpassen tankcapaciteit aan maximum trekgewicht voertuig (500-900l.)   
0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie       
00169  TÜV Keuring       
001695  Voorbereiding kentekenregistratie via Europese typegoedkeuring     
397362  Verloopstekker van 7 polig (voertuig) naar 13 polig (ROM aanhanger)        
007005  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)
0070  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)      
00710  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase+ (Slang ND13 & ND16 met ½” aansluiting)       
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine  

Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

O
PTIES

 y Radiografische hydraulische afstandsbediening 
HeavyDuty-Remote

 y10 knoppen met druk op/af, (vacuüm aan/
uit), traploze toerenregeling, informatie display, 
externe antenne, uitneembare oplaadbare accu, 
noodstop en laadstation voor handzender

 y Efficiënter, ergonomisch en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

 y 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. 
Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader 
combinatie systeem. Excl. HD slang

 y LED flitsbalk met richtingindicator en bediening 
via regelunit, incl. bevestigingsconstructie en 
montage

 y Zichtbaar beter en veiliger werken
 y Veiligheid voor uw eigen werknemer
 y Vermindert onnodige ongevallen

Afstandsbediening HeavyDuty-Remote

Tweede hogedruk haspelLED flitsbalk

0478900 04790100

042531 0423

 y Radiografische hydraulische afstandsbediening 
Professional-Remote

 y 8 knoppen met druk op/af, (vacuüm aan/uit), 
traploze toerenregeling, noodstop en laadstation 
voor handzender

 y Efficiënter, ergonomisch en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Professional-Remote

 y Voor optimale veiligheid
 y Niet i.c.m. optie 'schijnwerper op statief'

Flitslamp 360º (led) op statief

0425

 y 042400 Schijnwerper (led) voorzien van 
magneetvoet, incl. montageset

 y 04243 Schijnwerper (led) op statief  
(Niet i.c.m. optie 'flitslamp op statief')

 y Voor het uitlichten van uw werkplek

Schijnwerper (led)

OPTIES ROM 900

29ROM bv



30 ROM bv 31ROM bv

ROM Servicecenter
Een ROM machine is een hoogwaardige, betrouwbare installatie die ontworpen is om te presteren en 

vooral te blijven presteren. U moet altijd en overal blindelings op uw machine kunnen vertrouwen.  

Het onderhoud van uw unit verdient daarom alle aandacht. Graag staan wij voor u klaar voor deskundig 

advies, service en onderhoud.

Een professioneel serviceteam in de binnen- en buitendienst staat voor u klaar. Bij deze mannen is uw 

machine in goede handen. ROM biedt u zo zekerheid en tevredenheid.  

Wel zo’n geruststellende gedachte!

Zelf onderhoud uitvoeren? Bestel onze handige onderhoudskits voor uw rioolreinigingsmachine.

WWW.ROMPARTSSHOP.COM

LEASE nu uw 
rioolmachine!
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 al een ROM SmartTrailer vanaf €191 per 

maand. Vanaf de eerste dag bent u economisch 

eigenaar en houdt u toch geld over om te 

kunnen ondernemen of een financiële buffer op 

te bouwen.

BENIEUWD? BEL OF MAIL

We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. 

+31 (0)342 49 04 17 | info@rombv.com

VOORDELEN FINANCIAL LEASE

 U bent vanaf dag 1 economisch eigenaar

 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 én 

de btw kan teruggevorderd worden

 Weten waar u aan toe bent: betaal een vast 

bedrag per maand gedurende de looptijd

 Inruil van uw huidige machine is mogelijk en kan 

gebruikt worden als aanbetaling

 Onze producten zijn altijd voorzien van volledige 

garantie

 Apparatuur wordt na het uitdienen van uw 

leasecontract uw eigendom
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RIOOLREINIGING
INBOUWUNITS
Onze geavanceerde hogedruk 
rioolreinigingsinbouwunits zijn geschikt 
voor het reinigen van huisaansluitingen 
en het hoofdrioolstelsel tot Ø600mm.

De ROM inbouwers zijn leverbaar met 
separate benzine- of dieselmotor of als PTO 
installatie. Hierbij kunt u de juiste hogedruk- en 
watercapaciteiten afstemmen op het door u 
gekozen werkgebied. De hogedruk pomp levert 
een reinigingsdruk tot maximaal 475 bar en een 
watercapaciteit tot 130 liter per minuut. 

Standaard zijn er verschillende tankgroottes 
leverbaar, zoals een 400, 650, 800, 1000 of 
1350 liter watertank. Optioneel kunt de 
watercapaciteit verhogen.

Kenmerkend voor onze ROM inbouwunits is 
het compacte design en het lage leeggewicht. 
Hierdoor kunt u veel water meenemen en 
houdt u meer (opberg)ruimte over. Ook 
bespaart u kosten aangezien onze installaties in 
bestelauto’s passen die slechts een bescheiden 
investering vragen.

Toepassingen waarvoor deze machines 
worden ingezet:

• Ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen 
en het hoofdrioolstelsel

• Ontstoppen en reinigen van 
hemelwaterafvoeren (Ø70mm) en kleinere 
leidingen

• Gevel- / oppervlaktereiniging
• Drainagereiniging
• Verwijderen lichte graffiti
• Oliespoorbestrijding

De bovenstaande toepassingen zijn slechts voorbeelden van de vele mogelijkheden. 
Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de specifieke machines. Meer 
informatie? Raadpleeg uw lokale ROM partner of neem contact op met ROM.
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Technische gegevens

Voordelen 

• Scherp geprijsd
• Compact en lichtgewicht
• Zeer eenvoudig in gebruik 

(o.a. volledige bediening 
aan voorzijde)

• Solide constructie 
en degelijke motor-/ 
pompcombinaties (B&S 
motoren en Speck hogedruk 
pompen) verzekeren u van 
een duurzame oplossing

• Trilling dempend subframe 
verlengt levensduur

• Lekbak onder haspels 
zorgt voor maximale 
bescherming van 
binnenruimte voertuig 

• Robuust waterfilter boven 
lekbak met aquastop

• Traploos instelbare 
drukregelaar

• Stabiele en veilige 
wegligging, dankzij laag 
zwaartepunt

• Diverse opties en 
actiepakketten mogelijk

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø300mm. 
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti

Aandrijving
Luchtgekoelde benzinemotor
Elektrisch gestart

Hogedruk pomp
Speck NP25, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 150 bar en een watercapaciteit tot max. 60 l/min

Hogedruk haspel
Handbediend (optioneel: hydraulisch bediend)
Geschikt voor max. 80m ½” (ND13) rioolreinigingsslang

Conservering
Gestraald frame en haspels, poedercoating RAL 7016 Antracietgrijs
Bedieningspaneel: RAL2004 Zuiver oranje
Leidingwerk en div. appendages verzinkt uitgevoerd

Standaard o.a. voorzien van
400 liter watertank
Elektrische start
50m. 1/2” (ND13) HD rioolreinigingsslang
Ruime transparante brandstoftank 
Diverse appendages, zoals een traploos instelbare drukregelaar, drukmeter en 
waterfilter met automatische waterstop en uitwasbaar element

Artikel nummer 0251 0254 02547

Naam ROM Compact  
150/40 Benzine

ROM Compact  
150/50 Benzine

ROM Compact  
140/60 Benzine

Startsysteem Elektrisch

Motor 13,2kW / 18pk B&S VANGUARD EU Stage V  
& EPA Tier 4 Benzinemotor

16,9kW / 23pk B&S VANGUARD EU Stage V & EPA Tier 4 Benzinemotor

Pomp Speck NP25/41 Speck NP25/50 Speck NPR25/60

Tankinhoud 400l.

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 255kg Ca. 260kg

Afmetingen (lxbxh) 1050 x 1190 x 1100mm

Aandrijving HD haspel Handbediend (optioneel hydraulisch)

HD rioolreinigings-
slang

50m. ½” (ND13)

Watervulslanghaspel Optioneel

Duurzaam & Onderhoudsvriendelijk

De solide constructie en degelijke motor-/
pompcombinaties (B&S motoren en Speck 
hogedruk pompen) verzekeren u van een 
duurzame oplossing. Een ROM gaat jarenlang 
mee.

ISO-norm / CE-keur

De unit beschikt over een CE-keur, hetgeen
garandeert dat uw machine voldoet aan de
fundamentele Europese eisen met betrekking
tot veiligheid, milieu en gezondheid van de
gebruiker. Daarnaast is ROM gecertificeerd
volgens de laatste ISO-norm. Dat betekent
voor u: “We zeggen wat we doen, we doen 
wat we zeggen en we bewijzen dat ook!” Ook 
nadat uw product onze showroom heeft 
verlaten.

Dubbel kostenbesparend

De unit is compact en licht in gewicht, 
waardoor u veel water mee kunt nemen en 
meer (opberg)ruimte overhoudt. De unit is 
uitermate geschikt voor inbouw in lichte 
bedrijfsauto's en pick-ups, zoals de Toyota 
PROACE, Mercedes-Benz Vito, Volkswagen 
Transporter, Renault Trafic / Opel Vivaro 
en Ford Transit Custom. Naast de scherp 
geprijsde inbouwunit bespaart u ook kosten 
aangezien de Compact in lichte bestelauto’s 
past die slechts een bescheiden investering 
vragen. 

Gebruikersvriendelijke eenvoud

De unit combineert bewezen technieken
met gebruikersvriendelijke eenvoud. U staat
versteld hoe eenvoudig het is om de 
Compact te gebruiken. Hierdoor werken u en 
uw medewerkers productiever dan ooit.

Hogedruk rioolreinigingsinbouwunit
ROM Compact

Ruime keuze configuraties

Onze Compact lijn bestaat uit twee typen: 
Compact en Compact PRO. De inbouwunits 
zijn identiek in kwaliteit, maar verschillend 
qua uitrusting en design.

Ontstopt en reinigt u regelmatig leidingen 
rondom het huis en incidenteel het 
hoofdrioolstelsel tot Ø300mm? Dan kunt u 
kiezen uit de Compact configuratie. Zo heeft 
u met de 60 liter versie een ideale spoeling 
voor het afvoeren van vet en zand.

Heeft u behoefte aan nóg meer spoelings- en 
reinigingscapaciteit? Kies dan de Compact 
PRO met krachtige Kubota diesel- of  
industriële benzinemotor (zie productpagina 
ROM Compact PRO).

Bezoek rombv.com voor meer info.

Met de ROM Compact hogedruk rioolreinigingsmachine ontstopt en 
reinigt u gemakkelijk huisaansluitingen en het hoofdrioolstelsel tot  
max. Ø300mm. De unit heeft een benzinemotor en de Speck 
hogedrukpomp levert een reinigingsdruk tot max. 150 bar en een 
watercapaciteit tot max. 60 l/min. De installatie is ook geschikt voor 
oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti.  
Met zijn compacte afmeting, een leeggewicht vanaf 255 kg en een 
watertank vanaf 400 liter is de unit perfect voor lichte bedrijfsauto’s.

Opties? Zie ommezijde
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 y Aanzuig-injector voor antivries, compleet 
met slang. Voorzien van snelaansluiting in 
waterfilter 

Aanzuig-injector voor antivries
 y Vast opgebouwde venturizuiger incl. 10m slang 
(ND50) en professionele zelfdrijvende kunststof 
korf (aangesloten op de watertank van een 
hogedruk reinigingsmachine)

 y Vul eenvoudig en snel uw watertank door 
oppervlaktewater op te zuigen

Vast opgebouwde venturizuiger 
 y 007005 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase 
Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

 y 0070 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang 
ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

Spuitkoppenkoffers

0481 0549

Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

0268  Inbouw installatie in Barneveld, bestaande uit inbouwkit, klein materiaal, arbeid en montage volgens CE richtlijnen
04010  Inbouwkit, bestaande uit o.a. gegalvaniseerde montageplaten, overstortbenodigdheden, rvs uitlaatpijp, -zwachtel en -doorvoer  
04013  4 Steunpoten verhogen installatie 215mm.       
04014  4 Steunpoten verhogen installatie 240mm.       
04015  4 Steunpoten verhogen installatie 300mm.  
0417  Extra kabelhaspel met 50m. kabel (i.c.m. optie radiografische afstandsbediening) 
042301  Handbediende 2e HD haspel, uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader combinatie systeem. Excl. HD slang    
0421  Droogloopbeveiliging voor de HD pomp. Deze bescherming is noodzakelijk i.c.m. alle Speck hogedruk pompen
041310  650l. watertank i.p.v. 400l. watertank. (COMPACT Benzine). Niet i.c.m. art. 04132     
04132  Extra 600l. watertank incl. aansluitingen en uitbreiding frame. Alleen i.c.m. 400l. 600l. of 1000l. watertank    
0474  Automatisch vulsysteem watertank 12/24V, montage vlottersysteem op vulaansluiting en/of watervulslanghaspel (max. 8 bar voordruk) 
0443  Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging       
0426  Digitale uren-/toerenteller voor benzinemotor       
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar       
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans 
04840  80m. i.p.v. 50m. 1/2" HD rioolreinigingsslang
0551010  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag) 
0551050 Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op brandstoftank 

van ROM HD installatie (uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0551070  Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op voertuig 

(uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
290800  Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en vlakstraalnozzle      
0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie      
00713  Spuitkoppenset 3/8'', bestaande uit granaat, roterende spuitkop, slagnozzle       
00716 Spuitkoppenset ½", bestaande uit granaat 51, roterende spuitkop, slagnozzle      
TRB100  Netto korting Afhalen ROM COMPACT in Brno, Tsjechië i.p.v. in Barneveld, Holland. Delivery: FCA Brno CZ (Incoterms 2010)   
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie  

Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent het betimmeren van uw inbouwauto 
Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

O
PTIES

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Professional-Remote

 y 8 knoppen met druk op/af, (vacuüm aan/uit), 
traploze toerenregeling, noodstop en laadstation 
voor handzender

 y Efficiënter, ergonomisch en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

 y Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ 
koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter 
op de watertank
 y Vul watertank via STORZ aansluiting (bijv. bij een 
brandkraan) 

 y Via optionele open venturizuiger kunt u ook de 
watertank vullen via oppervlaktewater. Tevens 
kunt u dan kelders, schachten en rioolputten 
leegzuigen

 y Hydraulisch aandrijven van HD haspel
 y Incl. montage van hydromotor, uitgebreide 
bediening (o.a. vrijloopstand en 
snelheidsregeling) en uitklapbaar gelagerd 
slanggeleidingssysteem

Afstandsbediening Professional-Remote

Vaste vulaansluiting via STORZHydraulisch aandrijven HD haspel

0484 0478800

0444 0410

 y Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager 
waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in 
en gaat makkelijker door bochten

Pulsatiesysteem, handbediend

 y Schijnwerper (led) voorzien van magneetvoet
 y Kan op elke gewenste positie worden geplaatst
 y Extra lang snoer met 12v aansluiting
 y Voor het uitlichten van uw werkplek

Schijnwerper (led)

0424

 y Snel watertank vullen via handbediende 
watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang 
(ND20) 

Handbediende watervulslanghaspel

04021

OPTIES ROM COMPACT
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Technische gegevens

Voordelen 

• Klein in formaat, groots in 
prestaties 

• Uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding

• Compact en lichtgewicht
• Dubbele kostenbesparing; 

Scherp geprijsde inbouwunit 
past in bedrijfswagens die 
een kleine investering vergen

• iROM bediening
• Krachtige en betrouwbare 

Kubota motor
• Royale 650 liter watertank
• Standaard met hydraulische 

hogedruk haspel
• Lekbak onder haspels 

zorgt voor maximale 
bescherming 

• Diverse appendages, zoals 
een traploos instelbare 
drukregelaar, drukmeter en 
waterfilter

• Stabiele en veilige 
wegligging, dankzij laag 
zwaartepunt

• Diverse opties en 
actiepakketten mogelijk

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø500mm. 
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti

Aandrijving
Watergekoelde industriële benzinemotor óf watergekoelde dieselmotor
Elektronisch startsysteem

Hogedruk pomp
Speck P45 of NP25, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 300 bar en een watercapaciteit tot max. 75 l/min

Hogedruk haspel
Hydraulisch aangedreven
Geschikt voor max. 80m ½” (ND13) rioolreinigingsslang

Conservering
Gestraald frame en haspels, poedercoating RAL 7016 Antracietgrijs 
Designkap: RAL 2004 Zuiver oranje
Leidingwerk en div. appendages verzinkt uitgevoerd
Frontpaneel, geborsteld rvs

Standaard o.a. voorzien van
Ruime 650 liter watertank en 12 liter brandstoftank
Elektronisch startsysteem
Hydraulisch aangedreven HD haspel & Uitklapbare slanginvoergeleider
60m. 1/2” (ND13) HD rioolreinigingsslang
iROM bedieningssysteem, incl. daglicht display en waterdichte toetsbediening (IP65)
Watervulslanghaspel met 50m. 3/4’’ waterslang
Droogloopbeveiliging voor HD pomp

Artikel nummer 025551 0255515 025553 0255535 025555 0255555 0255585

Naam ROM Compact 
PRO 160/60 
Diesel

ROM Compact 
PRO 160/60 
Diesel

ROM Compact 
PRO 200/60 
Diesel

ROM Compact 
PRO 200/60  
Industriële 
Benzine

ROM Compact 
PRO 150/75 
Diesel

ROM Compact 
PRO 150/70  
Industriële 
Benzine

ROM Compact 
PRO 300/30  
Diesel "Arctic 
Edition"

Startsysteem Elektronisch

Motor 19kW / 25pk 
KUBOTA D1105 EU 
Stage IIIB Diesel

18,5kW / 25pk 
KUBOTA D1105 
Stage V &  
EPA Tier 4 Diesel

23,5kW / 32pk 
KUBOTA D1105T 
EU Stage IIIB 
Diesel

24,2kW / 33pk 
KUBOTA WG972 
EU Stage V  
& EPA Tier 4  
Industriële  
Benzinemotor

23,5kW / 32pk 
KUBOTA D1105T 
EU Stage IIIB 
Diesel

24,2kW / 33pk 
KUBOTA WG972 
EU Stage V  
& EPA Tier 4  
Industriële  
Benzinemotor

18,5kW / 25pk 
KUBOTA D1105 
Stage V  
& EPA Tier 4 
Diesel

Pomp Speck P45/60 Speck NPR25/60 Speck P45/60 Speck NPR25/60 Speck P45/75 Speck NP25/70 Speck NP25/30

Tankinhoud 650l. 400l.

Leeggewicht (ex. opties) Ca. 495kg Ca. 475kg Ca. 505kg Ca. 455kg Ca. 505kg Ca. 455kg Ca. 575kg

Afmetingen (lxbxh) 1510 x 1220 x 1100mm 1600 x 1220 x 
1100mm

Aandrijving HD haspel Hydraulisch

HD rioolreinigings-
slang

60m. ½” (ND13) Heetwater voor-
ziening incl. 60m.  
hogedrukslang

Watervulslanghaspel Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Sneller werken

De unit heeft een grote spoelings- en 
reinigingscapaciteit. De robuuste haspel 
heeft ruime radiaaldoorvoeren voor minimaal 
drukverlies en maximale reinigingscapaciteit. 
Meer vermogen maakt het mogelijk sneller te 
werken. Dit resulteert in lagere arbeidskosten. 

Slimme investering

De unit is scherp geprijsd en uitermate 
geschikt voor inbouw in lichte tot 
middelzware bedrijfsauto's, zoals de Toyota 
PROACE, Mercedes-Benz Vito, Volkswagen 
Transporter, Renault Trafic / Opel Vivaro en 
Ford Transit Custom. Dankzij de compacte 
afmetingen en een leeggewicht vanaf slechts 
455kg heeft u vele keuzemogelijkheden qua 
voertuigen, die tegen een geringe investering 
aan te schaffen zijn. U profiteert van lage 
investeringskosten, minimale afschrijving en 
een laag brandstofverbruik, dus meer winst!

Ruime 650 liter watertank

De Compact PRO is standaard voorzien van 
een ruime 650 liter watertank. Hierdoor hoeft 
u minder vaak opnieuw de tank te vullen en 
kunt u langer doorwerken.

Meer (opberg)ruimte

De unit is compact en licht in gewicht, 
waardoor u veel water mee kunt nemen en 
meer (opberg)ruimte overhoudt.

Gebruikersvriendelijk

De unit combineert bewezen technieken 
met gebruikersvriendelijke eenvoud. Het 
elektrisch startsysteem en de hydraulisch 
aangedreven hogedruk haspel met 
uitklapbaar gelagerd slanggeleidingssysteem 
maakt het werken zeer prettig. 

Hogedruk rioolreinigingsinbouwunit
ROM Compact PRO

iROM bediening

De Compact PRO is standaard voorzien van 
iROM bediening, inclusief daglicht display en 
waterdichte toetsbediening (IP65). Het intelligente 
besturingssysteem communiceert interactief via 
canbus technologie met onder andere realtime 
functieweergave (uren- en toerenteller etc.) en 
automatische service-interval indicator.

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

De industriële Kubota motor en krachtige 
onderhoudsarme Speck hogedruk pomp 
verzekeren u van een duurzame oplossing. 
Het trillingsdempend subframe verlengt de 
levensduur.

Standaard rijkelijk uitgerust

De Compact PRO is standaard onder andere 
voorzien van een hydraulisch aangedreven 
hogedruk haspel, watervulslanghaspel, 
elektrisch startsysteem en een flexibele en 
knikbestendige rioolreinigingsslang met 
slijtvaste gladde buitenmantel. 

Naast de zeer uitgebreide basisuitvoering 
heeft u een ruime keuze aan diverse opties 
en accessoires, waaronder het spuiten van 
het frontpaneel in klantkleur.

Bezoek rombv.com voor meer info.

Op zoek naar een krachtige rioolreinigingsmachine voor een vriendelijke 
prijs? Dan is de Compact PRO de ideale machine. De unit is voorzien van een 
krachtige Kubota diesel- of industriele benzinemotor en de Speck pomp levert 
een reinigingsdruk tot max. 300 bar en een watercapaciteit tot max. 75 l/
min. De machine is geschikt voor het volcontinu ontstoppen en reinigen van 
huisaansluitingen. Zelf het hoofdrioolstelsel reinigen tot Ø500mm is mogelijk. 
De "PRO versie" is als ‘grote broer’ van onze succesvolle ROM Compact de 
ideale kostenbespaarder en biedt u vele extra’s!

Opties? Zie ommezijde

iROM



HEET  
WATER 

90°C

VERWIJDER PROBLEEMLOOS IJS, VET EN ROEST

Snel en eenvoudig ijs, vet en roest uit leidingen verwijderen? 
De ROM Compact PRO rioolreinigingsinbouwunit is nu ook 
verkrijgbaar met heetwatersysteem. Deze Árctic’ editie heeft 
een 400 liter watertank en is voorzien van een krachtige 
Kubota dieselmotor. De Speck pomp levert een reinigingsdruk 
van 300 bar en een watercapaciteit van 30 l/min.  
 
De machine is geschikt voor het volcontinu ontstoppen en 
reinigen van huis- en hoofdaansluitingen tot Ø300mm. Met 
het bijgeleverde spuitpistool kunt u met heet water uitstekend 
oppervlakten reinigen. Kauwgom en graffiti verwijdert u vaak 
zelfs zonder kostbare milieuonvriendelijke chemicaliën toe te 
voegen.

ROM Compact PRO Arctic    edition 

Voordelen 

• Ideaal voor het verwijderen van ijs, vet en roest in leidingen 
• Krachtige 70 kW warmwaterbrander bereikt 90º voor maximaal effect. 

Reinig met heet water om verstoppingen, zoals ijs en vet, vloeibaar te 
maken en deze eenvoudig en snel weg te spoelen

• Dankzij heet water en een spuitpistool met lans kunt u uiterst effectief 
oppervlakten reinigen 

• Heet water is direct beschikbaar dankzij separate brander. U kunt direct 
aan de slag! Water opwarmen door het eerst in meerdere stappen 
rond te pompen is niet nodig. Dit levert u al snel een flinke tijds- en 
brandstofbesparing op 

• Beter reinigingsresultaat met veel minder water, waardoor u dus meer 
leidingen kunt reinigen zonder veelvuldig tussentijds bij te vullen

• Standaard voorzien van 400 liter watertank, elektronisch startsysteem, 
hydraulisch aangedreven hogedruk haspel met uitklapbare 
slanginvoergeleider, 60 m 3/8” (ND10) blauwe hittebestendige hogedruk 
slang, watervulslanghaspel met 50m. 3/4’’ waterslang, ENZ Spuitkoppen 
3/8” , spuitlans 70 cm met vlakstraalnozzle én een grotere brandstoftank 
(30l.)

Liters 
p/min.

Begin
tempe-
ratuur

Na 
verwarming

10l. 15°C 15 + 90 = 105°C* 

15l. 15°C 15 + 73 = 88°C

20l. 15°C 15 + 55 = 70°C

30l. 15°C 15 + 37 = 52°C

ROM staat voor eerlijke en heldere 
taal. Hier ziet u een berekening 
van de temperatuursverhoging 
wanneer de watertemperatuur vóór 
verwarming slechts 15° celsius is.

* begrensd op 90°C door thermostaat
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 y Aanzuig-injector voor antivries, compleet 
met slang. Voorzien van snelaansluiting in 
waterfilter 

Aanzuig-injector voor antivries
 y 80m. i.p.v. 60m. 1/2" HD rioolreinigingsslang

Langere rioolreinigingsslang 
 y 007005 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase 
Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

 y 0070 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang 
ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

Spuitkoppenkoffers

0485 0549

Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

0268  Inbouw installatie in Barneveld, bestaande uit inbouwkit, klein materiaal, arbeid en montage volgens CE richtlijnen   
04010  Inbouwkit, bestaande uit o.a. gegalvaniseerde montageplaten, overstortbenodigdheden, rvs uitlaatpijp, -zwachtel en -doorvoer
0401301  6 Steunpoten verhogen installatie 215mm, incl. klein materiaal, arbeid en montage 
0404  Brandstof uit voertuigtank (standaard brandstoftank vervalt), incl. brandstof opvoerpomp, leidingwerk, arbeid en montage  
0447  Aparte brandstoftank 
047961  Automatisch starten Kubota motor op bedieningspaneel en afstandsbediening  
04230  2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader combinatie systeem. Excl. HD slang   
0481  Vast opgebouwde venturizuiger incl. 10m. slang (ND50) en professionele zelfdrijvende kunststof korf (aangesloten op de watertank van een hogedruk 

reinigingsmachine)  
0474  Automatisch vulsysteem watertank 12/24V, montage vlottersysteem op vulaansluiting en/of watervulslanghaspel (max. 8 bar voordruk) 
04431  Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging       
0484  Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten  
0423510  Heetwaterunit 70kW "Commercial design" op konsole, maakt gebruik van brandstoftank van machine, 40m. 3/8" hittebestendige slang en 

schoorsteenpijp. Compleet pakket geïntegreerd op 2e haspel van HD machine (incl. ombouw vulslanghaspel naar HD haspel en aanpassingen 
leidingwerk). Geschikt tot 300 bar     

0423519  80m. i.p.v. 40m. 3/8" hittebestendige slang voor heetwaterunit     
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar       
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans  
0485  80m. i.p.v. 60m. 1/2" HD rioolreinigingsslang       
0551010  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag)
0551050 Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op brandstoftank 

van ROM HD installatie (uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0551070  Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op voertuig 

(uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0405  Spuiten in afwijkende bedrijfskleur (RAL)        
290800  Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en vlakstraalnozzle       
0434 Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie       
00713  Spuitkoppenset 3/8'', bestaande uit granaat, roterende spuitkop, slagnozzle       
00716 Spuitkoppenset ½", bestaande uit granaat 51, roterende spuitkop, slagnozzle       
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine  

Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent het betimmeren van uw inbouwauto 
Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

O
PTIES

 y Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ 
koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter 
op de watertank
 y Vul watertank via STORZ aansluiting (bijv. bij een 
brandkraan) 

 y Via optionele open venturizuiger kunt u ook de 
watertank vullen via oppervlaktewater. Tevens 
kunt u dan kelders, schachten en rioolputten 
leegzuigen

 y 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. 
Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader 
combinatie systeem. Excl. HD slang

Vaste vulaansluiting via STORZ2e hogedruk haspel

04230 0410

 y Extra kabelhaspel met 50m. kabel (alleen 
i.c.m. optie radiografische elektrische 
afstandsbediening HeavyDuty-Remote, 10 
knoppen, iROM)

Extra kabelhaspel met 50m. kabel

041700

 y Schijnwerper (led) voorzien van magneetvoet
 y Voor het uitlichten van uw werkplek

Schijnwerper (led)

0424

OPTIES ROM COMPACT PRO

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
HeavyDuty-Remote

 y10 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via led, 
informatie display, externe antenne, uitneembare 
oplaadbare accu, noodstop en laadstation voor 
handzender. (iROM)

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening HeavyDuty-Remote

0478850 04790000

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Professional-Remote

 y 8 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via led, 
noodstop en laadstation voor handzender (iROM)

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Professional-Remote
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Technische gegevens

Voordelen 

• Laag eigengewicht, zodat u 
veel water mee kunt nemen

• Compact design voor 
maximale (opberg)ruimte

• Stabiele en veilige 
wegligging bij een lege én 
volle tank, dankzij laag 
zwaartepunt

• iROM bediening
• Unieke zwenkbare 

hogedruk haspel met 
slanginvoergeleider 
en meedraaiend 
bedieningspaneel

• Geïntegreerde lekbakken 
onder haspels

• Kies uit een krachtige 
Kubota diesel- of 
milieuvriendelijke  
industriële benzinemotor

• Electronisch startsysteem 
én makkelijk te bereiken 
noodstop

• Krachtige onderhoudsarme 
Speck hogedruk pomp met 
keramische plunjers

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø600mm. 
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti

Aandrijving
Watergekoelde industriële benzinemotor óf watergekoelde dieselmotor
Elektronisch startsysteem

Hogedruk pomp
Speck P45 / P150/100, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 200 bar en een watercapaciteit tot max. 100 l/min

Hogedruk haspel
Hydraulisch aangedreven
Degelijke, gepoedercoate hogedruk haspel met volstalen kern
Geschikt voor max. 120m. ½” (ND13) rioolreinigingsslang

Conservering
Onderframe thermisch verzinkt
Bovenframe gestraald en behandeld met roestwerende hechtprimer
Frame en haspels: RAL 9006 Blankaluminium
Designkappen: RAL 2004 Zuiver oranje

Standaard o.a. voorzien van
Ruime 600 liter watertank en 30 liter brandstoftank 
225˚ zwenkbare hydraulisch aangedreven HD haspel (135 +̊90˚) & uitklapbare 
slanginvoergeleider 
iROM bedieningssysteem, incl. daglicht display en waterdichte toetsbediening (IP65)
Watervulslanghaspel met 50m. 3/4’’ waterslang
Droogloopbeveiliging voor HD pomp

Artikel nummer 0257301 025735 0257501 025755 02577 025775 02579 025795

Naam ROM  
EcoNomic 
210/62 Diesel

ROM  
EcoNomic 
210/60  
Industriële 
Benzine

ROM  
EcoNomic 
170/75 Diesel

ROM  
EcoNomic 
150/75  
Industriële 
Benzine

ROM  
EcoNomic 
200/72 Diesel

ROM  
EcoNomic 
200/75  
Industriële 
Benzine

ROM  
EcoNomic  
150/100 Diesel

ROM  
EcoNomic 
155/100  
Industriële 
Benzine

Startsysteem Elektronisch

Motor 25kW / 34pk 
KUBOTA V1505 
EU Stage IIIB 
Diesel

24,2kW / 
33pk KUBOTA 
WG972  
EU Stage V 
& EPA Tier 4 
Industriële 
Benzinemotor

25kW / 34pk 
KUBOTA V1505 
EU Stage IIIB 
Diesel

24,2kW / 
33pk KUBOTA 
WG972  
EU Stage V 
& EPA Tier 4 
Industriële 
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA 
V1505T   
EU Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 
58pk KUBOTA 
WG1605  
EU Stage V 
& EPA Tier 4 
Industriële 
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA 
V1505T   
EU Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 
58pk KUBOTA 
WG1605  
EU Stage V 
& EPA Tier 4 
Industriële 
Benzinemotor

Pomp Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72 Speck P45/75 Speck P150/100

Tankinhoud 600l.

Leeggewicht (excl. 
opties)

Ca. 545kg Ca. 520kg Ca. 545kg Ca. 575kg Ca. 590kg

Afmetingen (lxbxh) 1450 x 1250 x 1250mm

Aandrijving HD haspel Hydraulisch, incl. snelheidsregeling en vrijloopstand

HD rioolreinigings-
slang

80m ½” (ND13) 80m 5/8” (ND16)

Watervulslanghaspel Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND20)

iROM bediening

De EcoNomic is standaard voorzien 
van iROM bediening, inclusief daglicht 
display en waterdichte toetsbediening 
(IP65). Het intelligente besturingssysteem 
communiceert interactief via canbus 
technologie met onder andere realtime 
functieweergave (uren- en toerenteller etc.) 
en automatische service-interval indicator.

Het bedieningsgemak is optimaal omdat
iROM de gebruiker aanwijzingen geeft
over de werking van de machine. Daarbij
is de status af te lezen en krijgt u zelfs een
signaal zodra de machine bijvoorbeeld een
onderhoudsbeurt nodig heeft. 

Betrouwbaar

De betrouwbare Kubota motor, Speck 
hogedruk pomp en A-merk onderdelen 
zorgen voor een lange levensduur.

Lichtgewicht en compact

De EcoNomic is geschikt voor inbouw in 
lichte tot middelzware bedrijfsauto's, zoals 
de Toyota PROACE, Mercedes-Benz Vito / 
Sprinter, Volkswagen Transporter / Crafter, 
Renault Trafic / Master, Opel Vivaro / Movano, 
Ford Transit / Custom en Iveco Daily. Zelfs 
de krachtigste configuraties zijn compact 
genoeg voor deze voertuigen. Dankzij het 
compacte design en lage leeggewicht kunt u 
veel water meenemen en houdt u meer
opbergruimte over.

Kostenbespaarder

Naast de scherp geprijsde inbouwunit
bespaart u ook kosten aangezien de
EcoNomic in bedrijfswagens past die
slechts een bescheiden investering vragen.

Hogedruk rioolreinigingsinbouwunit
ROM EcoNomic

225˚ zwenkbare hydraulisch 
aangedreven hogedruk haspel

Naast de handige iROM bediening heeft de 
unit een zwenkbare hydraulisch aangedreven 
hogedruk haspel. De voordelen:

• 180° bereik; haaks op voertuig werken 
(links én rechts)

• direct inzetbaar zonder persé uit te 
hoeven zwenken

• reikt ver buiten deuropening voertuig
• scharnierbare slanginvoergeleider en 

meedraaiend bedieningspaneel

Standaard zeer rijkelijk uitgerust

De EcoNomic is standaard van vele 
gemakken voorzien, zoals de unieke 
hogedruk haspel met slanginvoergeleider, 
meedraaiend bedieningspaneel, 
watervulslanghaspel en een warmtewisselaar 
met temperatuurbeveiliging. Aan de kleinste 
details is gedacht om te kunnen presteren. 

Naast de zeer uitgebreide basisuitvoering 
heeft u een ruime keuze aan diverse opties 
en accessoires, waaronder het spuiten van de 
designkappen in uw bedrijfskleur.

Bezoek rombv.com voor meer info.

Compact, lichtgewicht en optimaal comfort. Voeg daarbij de 
aantrekkelijke prijs en de keus is gemaakt. Met de EcoNomic profiteert 
u van de nieuwste technologie, zoals iROM bediening en de unieke 
zwenkbare hydraulisch aangedreven hogedruk haspel met scharnierbare 
slanginvoergeleider en meedraaiend bedieningspaneel. De unit heeft 
een Kubota diesel- of industriële benzinemotor en de Speck hogedruk 
pomp levert een reinigingsdruk tot 210 bar en een watercapaciteit tot  
100 l/min. Ideaal voor het ontstoppen en reinigen van huisaansluitingen 
en het hoofdrioolstelsel tot max. Ø600mm.

Opties? Zie ommezijde
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 y Aanzuig-injector voor antivries, compleet 
met slang. Voorzien van snelaansluiting in 
waterfilter 

Aanzuig-injector voor antivries
 y 04850 100m. i.p.v. 80m. 1/2" HD 
rioolreinigingsslang

 y 04851 120m. i.p.v. 80m. 1/2" HD 
rioolreinigingslang

 y 048511 90m. i.p.v. 80m. 5/8" HD 
rioolreinigingsslang

Langere rioolreinigingsslang 
 y 007005 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase 
Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

 y 0070 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang 
ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

 y 00710 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase+ 
(Slang ND13 & ND16 met ½” aansluiting

Spuitkoppenkoffers

0485 0549

Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

02682  Inbouw installatie in Barneveld, bestaande uit inbouwkit, klein materiaal, arbeid en montage volgens CE richtlijnen  
040111  Inbouwkit, bestaande uit o.a. gegalvaniseerde montageplaten, overstortbenodigdheden, rvs uitlaatpijp, -zwachtel en -doorvoer  
0404  Brandstof uit voertuigtank (standaard brandstoftank vervalt), incl. brandstof opvoerpomp, leidingwerk, arbeid en montage  
0447  Aparte brandstoftank            
04794  Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening (alleen i.c.m. hydraulisch aangedreven HD haspel én 8 óf 10 knops afstandsbediening) 
047961  Automatisch starten Kubota motor op bedieningspaneel en afstandsbediening   
041700  Extra kabelhaspel met 50m. kabel (alleen i.c.m. optie radiografische elektrische afstandsbediening HeavyDuty-Remote, 10 knoppen, iROM) 
0424017 Led strip verlichting (geschakeld op binnenverlichting van het voertuig), gemonteerd aan plafond van het voertuig   
048001  Uitbreiding droogloopbeveiliging voor de HD pomp in 2e watertank
04132  Extra 600l. watertank incl. aansluitingen en uitbreiding frame. Alleen i.c.m. 400l. 600l. of 1000l. watertank
041321  Extra 800l. watertank incl. aansluitingen en uitbreiding frame. Alleen i.c.m. 800l. of 1350l. watertank     
04133  Extra 1000l. watertank incl. aansluitingen en uitbreiding frame. Alleen i.c.m. 600l. of 1000l. watertank
041331  Extra 1350l. watertank incl. aansluitingen en uitbreiding frame. Alleen i.c.m. 800l. of 1350l. watertank 
0440  2 stuks rvs slingerschotten, gemonteerd in 600, 800, 1000 of 1350l. watertank (reduceert schommelingen en verhoogt rijcomfort)
041012  Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter      
048131  Vaste venturizuiger in combinatie met camlock vulaansluiting, inclusief 10m. slang, korf en overbruggingsschakelaar   
0474  Automatisch vulsysteem watertank 12/24V, montage vlottersysteem op vulaansluiting en/of watervulslanghaspel (max. 8 bar voordruk) 
0549  Aanzuig-injector voor antivries, compleet met slang. Voorzien van snelaansluiting in waterfilter     
04431  Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging (iROM)      
0484  Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten  
0423510  Heetwaterunit 70kW "Commercial design" op konsole, maakt gebruik van brandstoftank van machine, 40m. 3/8" hittebestendige slang en schoorsteenpijp
0423519  80m. i.p.v. 40m. 3/8" hittebestendige slang voor heetwaterunit      
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar       
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans   
0551010  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag)
0551050 Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op brandstoftank 

van ROM HD installatie (uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0551070  Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op voertuig 

(uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0405  Spuiten in afwijkende bedrijfskleur (RAL)         
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine  

Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent het betimmeren van uw inbouwauto 
Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

O
PTIES

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
HeavyDuty-Remote

 y10 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via led, 
informatie display, externe antenne, uitneembare 
oplaadbare accu, noodstop en laadstation voor 
handzender. (iROM)

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening HeavyDuty-Remote

0478850 04790000

 y Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ 
koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter 
op de watertank
 y Vul watertank via STORZ aansluiting (bijv. bij een 
brandkraan) 

 y Via optionele open venturizuiger kunt u ook de 
watertank vullen via oppervlaktewater. Tevens 
kunt u dan kelders, schachten en rioolputten 
leegzuigen

 y 041311 800l. i.p.v. 600l. watertank, geplaatst op 
én in een verlengd frame

 y 04131 1000l. i.p.v. 600l. watertank, geplaatst op 
én in een verlengd frame

 y 041312 1350l. i.p.v. 600l. watertank, geplaatst op 
én in een verlengd frame

Vaste vulaansluiting via STORZGrotere watertank

0410

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Professional-Remote

 y 8 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via led, 
noodstop en laadstation voor handzender (iROM)

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Professional-Remote

 y Schijnwerper (led) gemonteerd nabij HD haspel, 
incl. montageset

 y Voor het uitlichten van uw werkplek

Schijnwerper nabij HD haspel

0424013

 y 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. 
Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader 
combinatie systeem. Excl. HD slang

Tweede hogedruk haspel

04230

OPTIES ROM ECONOMIC
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Technische gegevens

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max. Ø600mm
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti 

Aandrijving
Watergekoelde dieselmotor (ook leverbaar in PTO: zie ROM EcoFit PTO)
Elektronisch startsysteem

Hogedruk pomp
Speck P45/P55, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 250 bar en een watercapaciteit tot max. 130 l/min.

Haspel 1
Hydraulisch aangedreven hogedruk haspel
Degelijke (elektrolytisch) gegalvaniseerde hogedruk haspel 
Geschikt voor max. 120m ½”, 120m 5/8” of 120m 3/4” Trelljet

Haspel 2
Hydraulisch aangedreven watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)
Optioneel: watervulslanghaspel vervangen voor 2e hydraulisch bedienbare 
hogedruk haspel (max. 120m ½”)

Haspel 3 (optie)
Extra handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang (ND20). 
Opmerking: Haspel 2 wordt dan voorzien van een 2e hydraulisch bedienbare 
hogedruk uitvoering waarbij vulfunctie op haspel 2 vervalt

Conservering
Basisframe thermisch verzinkt | Machineframe, zwenkarm en subframe gespoten 
in RAL7016 Antracietgrijs | Frontplaat gespoten in RAL2004 Zuiver oranje
Haspel in staal, gespoten in RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Overige metalen (plaat)delen elektrolytisch verzinkt

Standaard o.a. voorzien van
Ruime 800, 1000 of 1350 liter watertank en 30 liter brandstoftank
Twee hydraulisch aangedreven haspels (optioneel: 3e haspel)
270˚ draaibare hydraulisch aangedreven HD haspel (180 +̊90˚) & 
slanginvoergeleider, meedraaiend iROM bedieningssysteem en rvs lekbak
iROM bedieningssysteem, incl. daglicht display en waterdichte toetsbediening (IP65)
Watervulslanghaspel met 50m. 3/4’’ waterslang (hydraulisch aangedreven)
Droogloopbeveiliging voor de HD pomp

Maakt zwaar werk licht

De machine heeft een 270˚ draaibare hogedruk 
haspel met een bereik van ruim 1 meter buiten 
de wagen zodat u zowel links als rechts van 
het voertuig kunt werken. Met slechts één 
vinger kunt u de haspel naar buiten draaien. De 
hogedrukslang laat u vervolgens met een druk 
op de knop automatisch afrollen. Een belangrijk 
voordeel is dat de haspel ook inzetbaar is zonder 
persé uit te hoeven zwenken. Dit alles gebeurt 
op de meest ergonomische werkhoogte. 

Lichtgewicht en compact

De EcoFit past in (middel)zware bedrijfsauto's, 
zoals de MB Sprinter, Volkwagen Crafter, MAN 
TGE, Iveco Daily en Renault Master. Zelfs de 
krachtigste configuraties zijn compact genoeg 
voor deze voertuigen. Dankzij het compacte 
design en lage leeggewicht kunt u veel water 
meenemen en houdt u meer opbergruimte over.

'ROM 3 haspel systeem' voor maximale 
inzetbaarheid

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.

Ruime keuze inhoud watertanks

Kies uit een 800, 1000 of 1350 liter watertank. 
Voor extra veel watercapaciteit kiest u voor twee 
van deze watertanks. Combineer zoals u dat wilt. 
Bijvoorbeeld 800 plus 800 liter = 1600 liter.

Hogedruk rioolreinigingsinbouwunit
ROM EcoFit

Zuinige en krachtige motoren

De unit is standaard voorzien van een krachtige 
Kubota turbodieselmotor. Dat betekent 
meer power, compacter en lichter in gewicht, 
minder uitstoot (beter voor milieu) en minder 
geluidsoverlast. En ook belangrijk... efficiënter 
in verbruik, dus minder vaak tanken en beter 
voor uw portemonee. En we gaan nog een 
stapje verder. De machine is ook leverbaar 
met een milieuvriendelijke Kubota Stage V 
common-rail turbodieselmotor.

iROM bediening

De EcoFit is voorzien van iROM bediening, 
inclusief daglicht display en waterdichte 
toetsbediening (IP65). Het intelligente 
besturingssysteem communiceert interactief via 
canbus technologie met onder andere realtime 
functieweergave (uren- en toerenteller etc.) en 
automatische service-interval indicator. 

Onverwoestbaar

Dankzij oersterke materialen, A-merk onderdelen 
en ruim 39 jaar ervaring kunt u dag in dag uit op 
de EcoFit vertrouwen. Aan alles is gedacht. Zo zijn 
de watertanks niet direct op de bodem geplaatst, 
wat schuren en slijtage voorkomt.

Naast de zeer uitgebreide basisuitvoering heeft u 
een ruime keuze aan diverse opties en accessoires.

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. Een 270˚ draaibare hogedruk haspel, 
iROM bediening en het unieke 'ROM 3 haspel systeem' resulteert in 
een superieure machine waarmee u elke verstopping aankunt. Met 
een reinigingsdruk tot max. 250 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.

Voordelen 

• Standaard twee hydraulisch 
bedienbare haspels

• Optioneel 3e haspel mogelijk
• Hydraulisch bedienbare 270˚ 

draaibare hogedruk haspel 
(in ruststand en uitgezwenkte 
stand te gebruiken)

• Meedraaiende 2e haspel, 
iROM bediening en rvs lekbak

• Maximale power 
(reinigingsdruk en 
spoelcapaciteit)

• Leidingen met grotere 
diameters en langere 
afstanden effectief reinigen, 
doordat slangen met grotere 
diameter en langere lengtes 
op de haspels passen

• Warmtewisselaar 
voor perfecte 
temperatuursbeheersing

• Ruime keuze watertanks
• Laag zwaartepunt voor 

stabiel en veilig rijgedrag bij 
een lege én volle tank

• Thermisch verzinkt basisframe
• Dubbelwandig geïsoleerde 

rvs demper
• Waterfilter met 

automatische waterstop en 
uitwasbaar element

• Tandriemaandrijving; hoger 
rendement aandrijving en 
langere levensduur

• Onderhoudsvriendelijk: 
onderdelen zijn goed te 
bereiken voor preventief 
onderhoud

Artikel nummer 0280601 0280602 0280603 0280606 0280607

Naam ROM  
EcoFit 200/72  
Diesel *

ROM  
EcoFit 150/100  
Diesel *

ROM  
EcoFit 250/60  
Diesel *

ROM  
EcoFit 200/100  
Diesel

ROM  
EcoFit 160/130  
Diesel *

Startsysteem Elektronisch

Motor 33kW / 45pk KUBOTA V1505T  EU Stage IIIB Diesel 44kW / 60pk KUBOTA V2403-CR-T EU Stage V &  
EPA Tier 4

Pomp Speck P45/72 Speck P150/100 Speck P45/60 Speck P55/100 Speck P55/130

Tankinhoud** 800l 1000l 800l 1000l 1350l

Leeggewicht 
(excl. opties)

Ca. 750kg Ca. 770kg Ca. 750kg Ca. 945kg Ca. 960kg

Afmetingen*** 
(lxbxh)

1530 x 1400 x 1550 mm 1860 x 1400 x 1550 mm 1530 x 1400 x 1550 mm 2190 x 1400 x 1550 mm

Haspel 1 Hydraulisch bedienbare hogedruk haspel

HD riool- 
reinigingsslang

80m. ½” (ND13) 80m. 5/8” (ND16) 80m. ½” (ND13) 80m. 5/8” (ND16) 80m. 3/4" (ND20)

Haspel 2 Hydraulisch bedienbare watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Haspel 3 (optie) Extra handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang (ND20).  
Opmerking: Haspel 2 wordt voorzien van een 2e hydraulisch bedienbare HD uitvoering waarbij vulfunctie op haspel 2 vervalt)

* Ook leverbaar in PTO. Informeer naar de mogelijkheden. | ** Keuze tankinhoud: 800, 1000, 1350, 1600, 2000, 2700 liter 
*** Opmerking: De installatie kan ook korter worden uitgevoerd door te kiezen voor een compactere watertank Opties? Zie ommezijde
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Artikel nummer 0280611 0280613 0280615 0280617 0280621

Naam ROM  
EcoFit 200/72  
PTO

ROM  
EcoFit 150/100  
PTO

ROM  
EcoFit 250/60  
PTO

ROM  
EcoFit 160/130 
PTO

ROM  
EcoFit 475/30 & 160/90  
PTO met 2 hogedruk 
pompen

Startsysteem -

Motor PTO - "Emission compliant"

Pomp Speck P45/72 Speck P150/100 Speck P45/60 Speck P55/130 Speck P52/30 & NPR25/60

Tankinhoud** 1000l 1350l 1000l

Leeggewicht 
(excl. opties)

Ca. 550kg Ca. 585kg Ca. 550kg Ca. 645kg Ca. 750kg

Afmetingen*** 
(lxbxh)

1860 x 1440 x 1550mm

Haspel 1 Hydraulisch bedienbare hogedruk haspel

HD riool- 
reinigingsslang

80m. ½” (ND13) 80m. 5/8” (ND16) 80m. ½” (ND13) 80m. 3/4” (ND20) 80m. 5/8" (ND16)

Haspel 2 Hydraulisch bedienbare watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20) Hydraulisch bedienbare 
hogedrukhaspel met heet-
water voorziening incl. 80m. 
3/8" heetwater bestendige 
hogedrukslang (ND 10)

Haspel 3 (optie) Extra handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang (ND20).  
Opmerking: Haspel 2 wordt voorzien van een 2e hydraulisch bedienbare HD uitvoering waarbij vulfunctie op haspel 2 vervalt

** Keuze tankinhoud: 800, 1000, 1350, 1600, 2000, 2700 liter
*** Opmerking: De installatie kan ook korter worden uitgevoerd door te kiezen voor een compactere watertank

Hogedruk rioolreinigingsinbouwunit
ROM EcoFit PTO

'ALL-TERRAIN EDITION'
ROM EcoFit PTO

De ROM EcoFit PTO is ook leverbaar in een speciale  
uitvoering voor maximale inzetbaarheid. De rijk uitgeruste 
'All-Terrain edition' is een echte alleskunner en maakt 
zwaar werk licht. De allround machine is uitgerust met 
twee krachtige hogedruk pompen en een heetwaterunit 
voor maximale keuzevrijheid.

  Uitzonderlijke reinigingsdruk: 475 bar - 30 l/min. 
Maximale reinigingskracht voor het verwijderen van roest, 
ijs en vet in leidingen (o.a. standleidingen in hoogbouw)  

  Meer spoelcapaciteit: 160 bar - 90 l/min. 
Optimaal spoeleffect voor in grotere (riool)leidingen 

  Krachtige 70 kW warmwaterbrander (90º)
Reinig met heet water om verstoppingen, zoals ijs en vet,  
vloeibaar te maken en deze eenvoudig en snel weg te spoelen

  Dankzij heet water en een spuitpistool met lans kunt u 
uiterst effectief oppervlakten reinigen  

Voordelen  

'All-Terrain' 

• Profiteer van de voordelen 
van de ROM EcoFit 
aangevuld met vele extra's 

• Gebruik 1e hogedruk pomp 
voor maximale reinigingsdruk: 
475 bar - 30 l/min.

• Schakel ook 2e hogedruk pomp 
in voor meer spoelcapaciteit: 
160 bar - 90 l/min.

• Reinig met koud of heet water
• Standaard geleverd 

met krachtige 70 kW 
warmwaterbrander. Bereikt 
90º voor maximaal effect

• Heet water is direct 
beschikbaar dankzij separate 
brander. U kunt direct aan de 
slag! Water opwarmen door 
eerst in meerdere stappen rond 
te pompen is niet nodig. Dit 
levert u al snel een flinke tijds- 
en brandstofbesparing op 

• Beter reinigingsresultaat met 
veel minder water, waardoor 
u dus meer leidingen kunt 
reinigen zonder veelvuldig 
tussentijds bij te vullen

TWEE 
POMPEN

90°C

PROFITEER VAN DE VOORDELEN VAN MECHANISCHE PTO

KIES VOOR AANDRIJVING VIA DE VOERTUIGMOTOR

ROM EcoFit PTO 

Voordelen mechanische PTO 

• Gewichtsbesparing (o.a. geen separate verbrandingsmotor en/of grote hydrauliektank aanwezig)
• Onderhoudsvriendelijk (Minder onderdelen = minder slijtage)
• Minder geluidsoverlast (Voertuigmotor is stiller)
• Milieuvriendelijker (Verbruik voertuigmotor is over het algemeen milieuvriendelijker dan verbrandingsmotor van machine)
• Hogedruk pomp wordt bij mechanische PTO niet aangedreven door hydrauliek olie (minimale kans op verontreiniging)

Let op: Raadpleeg ROM vooraf voor voertuigadvies.

 Gratis inbouw 
in Mercedes Benz 

Sprinter of  
Iveco Daily
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 y Automatische slanggeleiding tijdens 
op- en afhaspelen van HD slang op haspel 
1 via kruisspindelsysteem, incl. aanpassing 
slanginvoergeleider | slanglengte max. 120m. 1/2" 
óf 120m. 5/8" en 120m. 3/4"    
   

Automatische slanggeleiding
 y Extra handbediende watervulslanghaspel  
(haspel 3) incl. 50m. 3/4'' waterslang (ND20). 
Opm: Haspel 2 wordt voorzien van een 2e HD 
uitvoering waarbij vulfunctie op haspel 2 vervalt. 

Extra watervulslanghaspel (haspel 3)
 y 0071601 Spuitkoppenset 3/4", bestaande uit 
granaat 52, roterende spuitkop, slagnozzle

 y 007005 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase 
Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting).

 y 0070 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang 
ND13 & ND16 met ½" aansluiting) 

 y 00710 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase+ 
(Slang ND13 & ND16 met ½” aansluiting) 
 

Spuitkoppenkoffers

040313 043721

Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

0269002 Inbouw installatie in Barneveld, bestaande uit inbouwkit, klein materiaal, arbeid en montage volgens CE richtlijnen. (EcoFit PTO units: Mercedes Sprinter & Iveco Daily)
0269003 Inbouw installatie in Barneveld, bestaande uit inbouwkit, klein materiaal, arbeid en montage volgens CE richtlijnen. (EcoFit PTO units: VW Crafter & MAN TGE)
04012  Inbouwkit, bestaande uit o.a. gegalvaniseerde montageplaten, overstortbenodigdheden, rvs uitlaatpijp, -zwachtel en -doorvoer
0404  Brandstof uit voertuigtank (standaard brandstoftank vervalt), incl. brandstof opvoerpomp, leidingwerk, arbeid en montage   
0447  Aparte brandstoftank    
04794  Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening (alleen i.c.m. hydraulisch aangedreven HD haspel én 8 óf 10 knops afstandsbediening)
047961  Automatisch starten dieselmotor op bedieningspaneel en afstandsbediening.       
041700  Extra kabelhaspel met 50m. kabel (alleen i.c.m. optie radiografische elektrische afstandsbediening HeavyDuty-Remote, 10 knoppen, iROM) 
0424  Schijnwerper (LED) voorzien van magneetvoet
04131101  800l. i.p.v. 1000l. watertank 
04131102  800l. i.p.v. 1350l.  watertank
048001  Uitbreiding droogloopbeveiliging voor de HD pomp in 2e watertank.  
0440  2 stuks rvs slingerschotten, gemonteerd in 600, 800, 1000 of 1350l. watertank (reduceert schommelingen en verhoogt rijcomfort).
041012 Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter
0411 Uitschuifbare vulaansluiting voorzien van STORZ koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter
0481 Vast opgebouwde venturizuiger incl. 10m. slang (ND50) en professionele zelfdrijvende kunststof korf 
0474 Automatisch vulsysteem watertank 12/24V, montage vlottersysteem op vulaansluiting en watervulslanghaspel (max. 8 bar voordruk). 
0549 Aanzuig-ejector voor antivries, compleet met slang. Voorzien van snelaansluiting in waterfilter.
04431 Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging (iROM)  
0484 Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten
0423519 80m. i.p.v. 40m. 3/8" hittebestendige slang voor heetwaterunit
042320 40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar
04233 40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans.
0551015 Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag)
0551050 Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op brandstoftank 

van ROM HD installatie (uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0551070  Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op voertuig 

(uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)
04051102 Frontpaneel spuiten in afwijkende bedrijfskleur (RAL)
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine  

Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent het betimmeren van uw inbouwauto 
Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

Let op: De opties voor de EcoFit PTO kunnen enigszins afwijken. Raadpleeg ROM.
        
   

O
PTIES

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
HeavyDuty-Remote ("In- & Outdoor") 

 y10 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling 
via LED, informatie display, externe antenne, 
uitneembare oplaadbare accu, noodstop en 
laadstation voor handzender. (iROM)  
     
 

 y  Heetwaterunit 70kW "Commercial design" op 
konsole, maakt gebruik van brandstoftank van 
machine, 40m. 3/8" hittebestendige slang en 
schoorsteenpijp

 y 041321 Extra 800l. watertank 
 y 04133 Extra 1000l. watertank 
 y 041331 Extra 1350l. watertank 
 y 04131201 1000l. i.p.v. 800l. watertank
 y 04131202 1350l. i.p.v. 800l. watertank 
 y 041313 1350l. i.p.v. 1000l. watertank 

Afstandsbediening HeavyDuty-Remote

HeetwaterunitExtra watertankcapaciteit

04790000

0423510

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Professional-Remote ("In- & Outdoor") 

 y 8 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via 
LED, noodstop en laadstation voor handzender. 
(iROM)

Afstandsbediening Professional-Remote

 y 0485050 100m. i.p.v. 80m. 1/2" HD slang 
 y 0485150 120m. i.p.v. 80m. 1/2" HD slang 
 y 04852 100m. i.p.v. 80m. 5/8" HD slang
 y 0485201 120m. i.p.v. 80m. 5/8" HD slang
 y 04853 80m. 3/4" i.p.v. 80m. 5/8" HD slang
 y 048530 100m. i.p.v. 80m. 3/4" HD slang 
 y 04854 120m. i.p.v. 80m. 3/4" HD slang

Langere slangen en grotere diameters
 y 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. 
Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader 
combinatie systeem. Excl. HD slang

Tweede hogedruk haspel

0423

OPTIES ROM ECOFIT

0478850
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NIEUWS, ACTIES EN TIPS?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op rombv.com

‘Gewoon simpel en snel online 
op rompartsshop.com’

  BESTEL SNEL ONDERDELEN ONLINE

  DIRECT WEER AAN DE SLAG

  ORIGINELE ONDERDELEN 

  24/7 ONLINE BESCHIKBAAR 

  HANDIG KEUZEMENU 

  SLIMME ZOEKFUNCTIE

  RUIME VOORRAAD

  SNELLE LEVERING 

  DESKUNDIG ADVIES

  TELEFONISCHE HELPDESK BIJ INSTALLATIE

  WHATSAPP ONDERSTEUNING

  SERVICECENTER MET EIGEN REPARATIEDIENST 
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ROM
VACUÜMUNITS
Met de ROM VAC Pick-up zuigunits 
kunt u eenvoudig en snel vetputten, 
septic tanks en kolken leegzuigen. De 
compacte units zijn ideaal voor moeilijk 
bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld 
schoolpleinen en winkelcentra. De 
vacuüm units zijn ook geschikt om bij 
wateroverlast overtollig water weg 
te zuigen. Hierbij kunt u denken aan 
ondergelopen kelders of garages.

De ROM VAC Pick-up units zijn in diverse 
uitvoeringen leverbaar (600l. - 2000l. tanks) en 
bieden u mobiliteit en flexibiliteit. Een ideale 
mogelijkheid om uw werkzaamheden uit te 
breiden.

Dankzij een handig pick-up systeem met 
heftruckkokers kunt u de units eenvoudig 
op een aanhanger of een voertuig met open 
laadbak plaatsen. Heeft u de vacuümunit even 
niet nodig? Dan haalt u deze er weer af, zodat 
u het voertuig voor andere doeleinden kunt 
inzetten.

Toepassingen waarvoor deze machines 
worden ingezet:

• 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

De bovenstaande toepassingen zijn slechts voorbeelden van de vele mogelijkheden. 
Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de specifieke machines. Meer 
informatie? Raadpleeg uw lokale ROM partner of neem contact op met ROM.
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Technische gegevens

Geschikt voor 
Het eenvoudig leegzuigen van (vet)putten, septic tanks, kolken etc.
Calamiteitenaanpak bij ernstige wateroverlast 
Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals schoolpleinen en winkelcentra

Aandrijving
Luchtgekoelde benzinemotor
Elektrisch gestart

Vacuumtank
Diverse uitvoeringen leverbaar (600l. - 2000l. )
Volledig thermisch verzinkt
Eenvoudig te bedienen achterwand. Tot 110º te openen op  
lichtlopende “oversized” scharnieren

Vacuumpomp
MEC luchtgekoelde schottenpomp, aangedreven via dubbele V-snaar en 
gespoten in zilver roestwerende metaallak
Vrije luchtverplaatsing tot max. 4.350 l/min
Automatische oliesmering
Max. vacuüm -0.85 bar
Gemonteerd op trilling dempend subframe 
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

Conservering
Vacuümtank geheel thermisch verzinkt, zowel van binnen als van buiten
Alle framedelen en heftruckkokers volledig thermisch verzinkt

Standaard o.a. voorzien van
Twee x 2m (3”) zuig- / pers- / afloopslang met koppelingen
Diverse veiligheidsvoorzieningen, dubbelbalveiligheidsventiel, vochtafscheider 
met tweede balveiligheidsventiel, gecombineerde olieafscheider / 
geluiddemper, drukmeter en niveauwijzer

Artikel nummer 0318 0319 0321 0322 032250 0323

Naam ROM VAC 600 ROM VAC 1000 ROM VAC 1200 ROM VAC 1600 ROM VAC 1750 ROM VAC 2000

Startsysteem Elektrisch

Motor 6,6kW / 9pk Honda GX270  
EU Stage V Benzinemotor

9,6kW / 13pk Honda GX390QXE4 EU Stage V  Benzinemotor

Pomp MEC 2000 MEC 4000

Tankinhoud 600l 1000l 1200l 1600l 1750l 2000l

Leeggewicht ca. 580kg ca. 540kg ca. 600kg ca. 650kg ca. 660kg ca. 705kg

Afmetingen  
(lengte uitvoering)

2300x1135x1300mm 2255x1135x1300mm 2230x1300x1580mm 2515x1500x1640m 3440x1150x1140mm 2800x1500x1640mm

Afmetingen  
(breedte uitvoering)

1550x1770x1300m 1740x1655x1300mm 1830x1945x1580mm 1850x2060x1640mm n.v.t. 2120x2060x1640mm

Zuig- / Pers- / 
Afloopslang

2 x 2m. 3”

Voordelen 

• Gebruiksvriendelijke 
bediening

• Krachtige vacuümpomp, 
gespoten in zilver 
roestwerende metaallak 
incl. automatische 
oliesmering

• Keuze uit diverse Honda 
motoren

• Motor/pompcombinatie 
kan zowel aan de voor- als 
aan de linkerzijde worden 
bevestigd zodat een lange 
smalle of een korte brede 
machine ontstaat

• Duurzaam door volledig 
gegalvaniseerd robuust 
ontwerp

• Standaard met diverse 
veiligheidsvoorzieningen

• Gecombineerde 
olieafscheider/
geluiddemper

• Professionele uitstraling 

Vacuüm pick-up installaties
ROM VAC Pick-up units

Extra lage versie voor parkeergarages

Wilt u de ROM VAC pick-up ook in 
parkeergarages gebruiken? Kies dan voor de 
VAC 1750. Uniek aan deze vacuümunit is de 
hoogte van slechts 1,14 meter (in combinatie 
met de meeste aanhangers blijft de totale 
hoogte onder 1,95 meter). Met gemak komt 
u dus op moeilijk bereikbare plaatsen zoals 
parkeergarages .

Design

Bij de ontwikkeling van de ROM VAC 
is rekening gehouden met zowel de 
functionaliteit als het uiterlijk van de machine.  
Kies bijvoorbeeld voor een design motorkap 
in uw bedrijfskleur voor een optimaal 
representatief voorkomen.  

Pick-up systeem

De ROM VAC is gemonteerd op een
duurzaam thermisch verzinkt frame waaraan
heftruckkokers zijn bevestigd. U kunt
hierdoor uw installatie eenvoudig
plaatsen op een aanhanger of een
bestelbus met open laadbak. Het voordeel is 
dat u de ROM VAC dus ook gemakkelijk van 
uw voertuig of aanhanger kunt halen als u 
hem even niet gebruikt. 

In de lengte of de breedte?

Afhankelijk van waar u de VAC op wilt 
plaatsen kunt u kiezen voor een lengte 
uitvoering, ideaal voor plaatsing op een 
aanhanger, of voor een breedte uitvoering 
voor als u de unit op een open laadbak wilt 
plaatsen. Hiermee maakt u altijd optimaal 
gebruik van de beschikbare ruimte en zit de 
bediening meteen op de ideale plek. 

Veiligheid

De unit beschikt over alle benodigde 
veiligheidsvoorzieningen, zoals overdruk en 
onderdruk veiligheidsventielen, noodstop 
en een dubbel balveiligheidsventiel 
om overzuigen te voorkomen. De 
vochtafscheider met tweede 
balveiligheidsventiel beschermt de 
vacuümpomp door vocht af te voeren 
dat mee komt met lucht. Dit tweede 
balveiligheidsventiel is een extra veiligheid 
tegen overzuigen.

Duurzaam

De robuuste vacuümtank met
geïntegreerd pick-up frame is volledig
gegalvaniseerd. Hierdoor is de VAC goed 
beschermd tegen weersinvloeden en kunt u 
jarenlang onbezorgd werken.  

Snel schoon

De unit is binnen een mum van tijd weer 
schoon doordat de klep ver te openen 
is. Inhoud er uit, even snel de boel 
schoonspuiten en weer op naar de volgende 
klus. Met de ingebouwde niveaumeter weet 
u precies wanneer de tank vol zit. 

Meer info op rombv.com

Opties? Zie optiepagina

De ROM VAC pick-up units zijn bestemd voor het eenvoudig leegzuigen 
van vetputten, septic tanks en kolken etcetera. Het compacte design 
is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals winkelcentra en 
schoolpleinen. De vacuümunits zijn ook geschikt om bij wateroverlast 
het overtollige water weg te zuigen. De installaties zijn in diverse 
uitvoeringen leverbaar (600l. - 2000l. tanks) en bieden de ideale 
mogelijkheid om uw werkzaamheden uit te breiden. 
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Technische gegevens

Geschikt voor 
Het eenvoudig leegzuigen van (vet)putten, septic tanks, kolken etc.
Calamiteitenaanpak bij ernstige wateroverlast 
Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals schoolpleinen en winkelcentra

Aandrijving
Luchtgekoelde benzinemotor of watergekoelde dieselmotor
Elektrisch gestart

Vacuumtank
1600 liter
Volledig thermisch verzinkt
Eenvoudig te bedienen achterwand. Tot 110º te openen op  
lichtlopende “oversized” scharnieren

Vacuümpomp
ROM 1600 Benzine: MEC 4000 - 4350 l/min 
ROM 1600 Diesel: Heavy-Duty VacuStar L400 - 5400 l/min
Automatische oliesmering
Max. vacuüm -0.75 bar 
Gemonteerd op trillingdempend subframe 
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

Conservering
Vacuümtank geheel thermisch verzinkt, zowel van binnen als van buiten
Alle framedelen volledig thermisch verzinkt

Standaard o.a. voorzien van
Twee x 2m (3”) zuig- / pers- / afloopslang met koppelingen
Diverse veiligheidsvoorzieningen, dubbelbalveiligheidsventiel, gecombineerde 
olieafscheider / geluiddemper, niveauwijzer en drukventiel

Voordelen 

• Standaard geleverd met 
tandemas onderstel 

• Handig kiepsysteem 
voorzien van volledig te 
openen deksel voor snel 
legen en schoonmaken 

• Stabiele wegligging dankzij 
laag zwaartepunt  

• Comfortabel en 
efficiënt werken dankzij  
op ergonomische 
hoogte en binnen 
handbereik geplaatste 
bedieningscomponenten

• Lange levensduur
• Standaard rijkelijk 

uitgerust, zoals diverse 
veiligheidsvoorzieningen

• Diverse opties mogelijk

Artikel nummer 0307 030702

Naam ROM 1600 vacuümaanhanger op tandemas onderstel

Motor 13,2kW / 18pk B&S VANGUARD EU Stage V & EPA Tier 4 Benzine motor 9,4kW / 13pk Kubota Z482 EU Stage V & EPA Tier 4 Diesel 

Vacuümpomp MEC 4000 Heavy-Duty VacuStar L 400

Capaciteit 4350 l/min 5400 l/min

Tankinhoud 1600l

Leeggewicht  
(excl. opties)

ca. 1380kg ca. 1480kg

Vacuumslang 2x 3” (ND75) x 2,5m.

Afmetingen (lxbxh) 4750x1810x1840mm

Vacuümaanhanger
ROM 1600

Opties? Zie optiepagina

Veiligheid

De unit beschikt over 
veiligheidsvoorzieningen tegen over- en 
onderdruk. Het dubbel balveiligheidsventiel
voorkomt overzuigen. Tevens beschermt
een vochtafscheider (inclusief tweede
balveiligheidsventiel) de vacuümpomp door
vocht af te voeren dat mee komt met lucht.
Het tweede balveiligheidsventiel is een extra
veiligheid om overzuigen te voorkomen.

Schoon en hygiënisch 

De gecombineerde olieafscheider/
geluiddemper zorgt dat oliën die vrijkomen 
bij het gebruik van de vacuümpomp niet op 
uw machine en in het milieu terechtkomen 
en misschien nog wel belangrijker, uw 
medewerkers geen gezondheidsschade kan 
toebrengen.  

Compact en laag design

Met een hoogte van nog geen twee 
meter is de ROM 1600 ideaal voor moeilijk 
bereikbare plaatsen, waaronder stadcentra 
en parkeergarages.

Ergonomisch werken

Alle bedieningscomponenten zijn op 
ergonomische hoogte geplaatst en bevinden 
zich binnen handbereik. Verder is de ROM 
1600 voorzien van een niveauwijzer zodat 
u snel kunt zien hoe vol de tank zit. Werken 
met de ROM 1600 is daardoor niet alleen 
comfortabel maar ook nog eens efficiënt.  

Duurzaam

De robuuste vacuümaanhanger 
beschikt onder andere over een volledig 
gegalvaniseerde tank en onderstel. Hierdoor 
is de ROM 1600 goed beschermd en kunt u 
jaren onbezorgd werken. 

Benzine of Diesel

De ROM 1600 is leverbaar met een 
benzinemotor i.c.m. MEC 4000 vacuümpomp 
óf een dieselmotor i.c.m. VacuStar 
vacuümpomp. Beide versies zijn uitgerust 
met een elektrisch kiepend onderstel. 

Intensieve inzet 

De ROM 1600 intensief inzetten? Kies dan 
voor een Kubota dieselmotor in combinatie 
met een Heavy-Duty VacuStar L400 
vacuümpomp. Deze vacuümpomp heeft een 
zeer hoge luchtverplaatsing voor maximale 
zuigkracht en is uitermate geschikt om 
langdurig in te zetten. 

De ROM 1600 af en toe inzetten? Kies dan 
voor de benzinemotor met MEC 4000 
vacuümpomp. 
 

Meer info op rombv.com

Met de ROM 1600 vacuümaanhanger zuigt u met gemak ondergelopen 
kelders of garages leeg. Door de handige niveauwijzer ziet u snel 
wanneer de tank vol zit. Met het gebruiksvriendelijke kiepsysteem is de 
vacuümtank zo geleegd en schoon gemaakt. Klaar voor de volgende 
klus. Deze vacuümunit levert ROM inclusief een tandemas onderstel. De 
aanhanger heeft een laag zwaartepunt en ligt daardoor stabiel op de 
weg. Wel zo veilig. 
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OPTIES ROM 1600

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

0677  Long Life upgrade kit voor vacuümpomp RV5200 / MEC 4000 om de effectieve draaitijd aanzienlijk te verlengen. Kit bestaat uit Kevlar versterkte i.p.v. 
standaard schotten in de vacuümpomp, stalen i.p.v. kunststof filterelement in de olieafscheider én extra oliereservoir

0426  Digitale uren-/toerenteller voor benzinemotor
0424  Schijnwerper (led) voorzien van magneetvoet    
04243  Schijnwerper (led) op statief    
04682  18m. vacuumslang 2" en zuigbuis met afsluiter. (i.c.m. optie 0654)   
04681  2e aansluiting met 18m. vacuumslang 2" en zuigbuis met afsluiter. Montage op 2 haken en zuigbuis in houder  
0442 Bemonsteringsgat ND75
04686  Afloopkraan voor het aflaten van water, tot halverwege het vuilwatertankniveau
3615  2,5m. 3" vacuümslang met Perrot koppeling     
0441  Aluminium zuigbuis 3" met handgreep en 3" schuifafsluiter in opberghouder  
0452199  Beschermingsmat voor in gereedschapbak
04684  Vacuumtank spuiten in bedrijfskleur (RAL)    
00163  RDW keuringskosten (kentekenbewijs, legeskosten en aanvraag) voor voertuigen < 3500kg, inclusief verwijderingsbijdrage en kentekenplaat. Let op: 

graag het benodigde CVO (Certificaat van Oorsprong) document bij voertuig meeleveren. (individuele keuring aanhangers)
  ST1000 Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie

Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

 y Handbediende zuigslanghaspel in RAL 9006 
Blank aluminiumkleurig, gemonteerd op 
vacuumtank, excl. vacuümslang. (niet mogelijk 
bij 600l. unit)

Zuigslanghaspel

0425 0654

 y Flitslamp 360º (led) op statief

Flitslamp 360º

 y Afloopkraan voor het aflaten van water, tot 
halverwege het vuilwatertankniveau

Afloopkraan

04686

 y Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit rvs behuizing met 
filterelement

Actief koolfilter

06232

 y13pk Kubota Z482 dieselmotor i.p.v. 
benzinemotor

Kubota dieselmotor

0462

 y Heavy-Duty vacuümpomp, type VacuStar L 400, 
325m³/h (i.p.v. standaard vacuümpomp) 

Heavy-Duty vacuümpomp

0461

O
PTIES

OPTIES ROM VAC PICK-UP

 y Handbediende zuigslanghaspel in RAL 9006 
Blank aluminiumkleurig, gemonteerd op 
vacuumtank, excl. vacuümslang. (niet mogelijk 
bij 600l. unit)

Zuigslanghaspel

04683 0654

 y Design omkasting motor/pomp combinatie 
met scharnierbaar deksel, kleur RAL 2004 Zuiver 
oranje (alleen mogelijk bij standaard motor/
pomp combinatie Honda / MEC 4000)

Design omkasting

 y Vacuümtank spuiten in bedrijfskleur (RAL)

Machine in bedrijfskleur

04684

 y Afloopkraan voor het aflaten van water, tot 
halverwege het vuilwatertankniveau

Afloopkraan

04686

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

027050  Installatie op vlakke laadvloer in Barneveld, bestaande uit benodigd materiaal, arbeid en 
montage volgens CE richtlijnen

04682  18m. vacuumslang 2" en zuigbuis met afsluiter. (i.c.m. optie 0654) 
04681  2e aansluiting met 18m. vacuumslang 2" en zuigbuis met afsluiter. Montage op 2 haken en 

zuigbuis in houder    
0442 Bemonsteringsgat ND75     
06232  Actief koolfilter voor luchtfiltratie en geluidsreductie, bestaande uit rvs behuizing met 

filterelement
0462  13pk Kubota Z482 dieselmotor EU Stage V & EPA Tier 4 i.p.v. benzinemotor
0676  Long Life upgrade kit voor vacuümpomp RV3100 / MEC 2000 om de effectieve draaitijd 

aanzienlijk te verlengen. Kit bestaat uit Kevlar versterkte i.p.v. standaard schotten in de 
vacuümpomp, stalen i.p.v. kunststof filterelement in de olieafscheider én extra oliereservoir

0677  Long Life upgrade kit voor vacuümpomp RV5200 / MEC 4000 om de effectieve draaitijd 
aanzienlijk te verlengen. Kit bestaat uit Kevlar versterkte i.p.v. standaard schotten in de 
vacuümpomp, stalen i.p.v. kunststof filterelement in de olieafscheider én extra oliereservoir

0461  Heavy-Duty vacuümpomp, type VacuStar L 400, 325m³/h (i.p.v. standaard vacuümpomp) 
3615  2,5m. 3" vacuümslang met Perrot koppeling     
0441  Aluminium zuigbuis 3" met handgreep en 3" schuifafsluiter in opberghouder
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie

Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget-
of Comfort Service Pakketten)

63ROM bv
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Vacuümunit voor het afzuigen en vervoeren van (gevaarlijke) vloeibare stoffen
ROM VAC - ADR

Met de ROM VAC - ADR vacuümunit kunt u vloeibare stoffen en slib opzuigen en vervoeren. Met de toevoeging 
ADR is de machine ook geschikt voor gevaarlijke stoffen, zoals brandbare stoffen en oliën. Het compacte 
design is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals krappe opritten en oliezuiveringen. Naast de zeer 
uitgebreide basisuitvoering heeft u een ruime keuze aan diverse opties, waaronder een SIR certificering!

Technische gegevens

Geschikt voor 
Het snel opzuigen en vervoeren van vloeibare stoffen, slib én gevaarlijke 
stoffen, zoals brandbare stoffen en oliën (raadpleeg ROM voor meer informatie)
Ook ideaal voor kleinere (spoed)klussen
Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals krappe opritten en oliezuiveringen

Aandrijving
Watergekoelde dieselmotor | Elektrisch gestart

Vacuumtank
Voldoet aan Europese regelgeving: ADR tankcodes L4BH en S4BH
1.750 liter (netto: 1.400 liter)
Roestvaststaal 316L
Zuigaansluiting 3” (ND75) met kogelafsluiter
Afloopaansluiting 3” (ND75) met kogelafsluiter
Inspectieluik; ideaal om monsters te nemen
Eenvoudig te bedienen achterwand. Tot 90º te openen op  
lichtlopende “oversized” scharnieren
Sluiting achterwand via 4 elektrisch bediende knevels

Vacuümpomp
Waterringpomp, Samson TM-350 (vonkvrij) 
Vrije luchtaanzuiging ca. 5.500 liter/min
Max. vacuüm -0.85 bar 
Automatische temperatuurbeveiliging bedrijfswater
Gemonteerd op trillingdempend subframe 

Conservering
Vacuümtank is gepassiveerd | Hulpraam volledig thermisch verzinkt

Voordelen 

• Voor chassis vanaf 7 ton, 
zoals Iveco Daily 70C en 
MAN TGL 8

• Lichtgewicht, compact en 
wendbaar

• Diverse 
veiligheidsvoorzieningen, 
zoals over- en onderdruk, 
dubbelbalveiligheidsventiel, 
niveauwijzer

• Temperatuurbeveiliging
• Stabiele wegligging dankzij 

laag zwaartepunt  
• Eenvoudige bediening
• Lange levensduur en hoge 

bedrijfszekerheid 
• Milieuvriendelijk waterring 

vacuümpomp; werkt zonder 
oliesmering dus geen 
vervuilende uitstoot van 
olienevel

Artikel nummer 032305

Naam ROM VAC 1750 - ADR 316L

Startsysteem Elektrisch gestart

Motor 18,7kW / 25,4pk Kubota D1105 EU Stage V & EPA Tier 4 Dieselmotor (vonkvrij)

Vacuümsysteem Waterringpomp, Samson TM-350, 5500 l/min (vonkvrij)

Tankinhoud 1750 liter (netto: 1.400 liter)

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 1200kg

Afmetingen (lxbxh) 3550 x 2290 x 1750mm

Vacuümslang 3 stuks 3" 3,6m zuigslang (10 Ω)

Hogedruk pomp Optioneel: hogedruk installatie (100 bar - 15 l/min)

Raadpleeg te allen tijden actuele wetgeving en lokale regelgeving. Vragen? Raadpleeg ROM

Multifunctioneel inzetbaar

Naast het opzuigen en vervoeren van 
vloeibare stoffen en slib kunt u zelfs 
gevaarlijke stoffen opzuigen, zoals brandbare 
stoffen en (stook)oliën. Denk bijvoorbeeld 
aan het legen van Mazzouttanks.

Conform ADR-richtlijnen

De unit is gebouwd volgens Europese 
ADR-richtlijnen en CE-keur.

Veilig werken

De installatie beschikt over diverse 
veiligheidsvoorzieningen tegen over- en 
onderdruk. Zo voorkomt het dubbel 
balveiligheidsventiel overzuigen. Verder 
wordt de unit geleverd met 3x 10 Ω 
zuigslangen (3") voor het afvoeren van 
statische electriciteit. Daarnaast zorgt een 
optimale gewichtsverdeling voor veilig en 
stabiel rijgedrag. Rolbeugels beschermen de 
unit in geval van ongevallen.

Extreem compact en wendbaar

De compacte installatie past op kleinere 
voertuigen welke een kortere draaicirkel 
hebben. U profiteert van maximale 
wendbaarheid, waardoor zelfs de meest 
moeilijk bereikbare plaatsen, waaronder 
krappe opritten en stadcentra bereikbaar zijn.

Duurzaam

De unit maakt gebruik van een industriële 
KUBOTA vloeistofgekoelde dieselmotor met 
rvs vonkenvanger en geavanceerde Samson 
waterring vacuümpomp. Verder is een 
lange levensduur gegarandeerd doordat de 
vacuümtank gemaakt is van roestvaststaal 316L.

Krachtige waterring vacuümpomp

De Samson waterring vacuümpomp is 
vonkvrij en verzekert u van maximale 
zuigkracht. De pomp is zeer krachtig, stil en 
milieuvriendelijk. Bovendien garandeert de 
waterringpomp een extra lange levensduur 
en hoge bedrijfszekerheid, zelfs onder de 
zwaarste bedrijfsomstandigheden.

Standaard zeer rijkelijk uitgerust

De ADR unit is standaard van vele gemakken 
voorzien, zoals ruime gereedschap- en 
slangenbakken. Verder wordt de unit 
standaard gespoten in uw gewenste 
(bedrijfs)kleur. Naast de zeer uitgebreide 
basisuitvoering heeft u een ruime keuze aan 
diverse opties, waaronder een SIR certificering, 
hogedruk installatie (100 bar - 15 l/min) en 
een zwaailamp. Ook kunt u optioneel de 
achterdeksel automatisch laten openen en 
sluiten via twee extra open/dicht-actuatoren.

Slimme investering

De compacte machine is geschikt voor 
opbouw op ´lichtgewicht´ chassis, welke 
slechts een bescheiden investering vragen. 
Daarnaast levert de compacte en lichtgewicht 
combinatie u dagelijks een aanzienlijke 
brandstofbesparing op. En niet onbelangrijk, 
de machine is uitermate geschikt voor de 
kleinere (spoed)klussen. Het reinigen van 
een compacte vacuümtank neemt namelijk 
minder tijd in beslag dan bij grotere 
ADR voertuigen. Naast de tijdsbesparing 
produceert u ook minder reinigingsafval 
waarvoor u moet betalen bij het lossen.

Eenvoudig, ergonomisch en snel

Alle bedieningscomponenten zijn op 
ergonomische hoogte geplaatst en bevinden 
zich binnen handbereik. Met de grote 
3" zuigaansluiting kunt snel vloeistoffen 
opzuigen. Verder is de unit voorzien van een 
niveauwijzer met slimme signalering zodat u 
makkelijk kunt zien hoe vol de tank zit. Ook 
het nemen van monsters is een fluitje van 
een cent met het handige inspectieluik.

Tank snel legen en schoonmaken

De vacuümtank leegt u via de 3" 
afloopaansluiting. De tank is geplaatst onder 
een ´lichte hoek ,́ zodat u het resterende vuil 
makkelijk kunt wegspoelen. De rvs stortplaat 
houdt het voertuig schoon tijdens het lossen.

 Meer info? 
Neem contact met 

ons op! 

Opties? Raadpleeg ROM
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ONTDEK ONZE ACTIES

Profiteer nu van spectaculair veel voordeel op 

onze actiemodellen. Uw totaalvoordeel kan 

oplopen tot maar liefst duizenden euro’s!  

Dit geldt zowel voor rioolreinigingsaanhangers, 

rioolreinigingsinbouwunits als rioolcombi’s.

Alle actiemodellen zijn compleet uitgerust 

zodat u direct aan de slag kunt. 

Maar we hebben meer businessdeals:

    Voordeelpakketten 

    Voorraaddeals

    Inruilacties

    Lease aanbiedingen

MEER WETEN?

Bel of mail ons geheel vrijblijvend;  

+31 (0)342 49 04 17 | info@rombv.com

ONDERAAN  
DE STREEP       
EEN SLIMME  
INVESTERING
 

Met een ROM koopt u een beregoede 

machine. U bent verzekerd van de  

betrouwbare ROM kwaliteit én alles is zo 

ontworpen dat u gemakkelijk  

en snel kunt reinigen. Meer reinigen per dag 

betekent immers meer winst.  

 

Maar dat is niet alles. Je kunt bouwen op 

bewezen lage kosten gedurende de gehele 

levenscyclus. 

    Lage aanschafprijs

    Geen onnodige scholing- en trainings-  

       kosten, dankzij eenvoudige bediening

    Laag brandstofverbruik,  

       dankzij compact en lichtgewicht ontwerp

    Lage onderhoudskosten

    Lage afschrijving en hoge restwaarde

BENIEUWD WAAROM DUIZENDEN 

SPECIALISTEN ELKE DAG REKENEN OP ROM?

Het is een simpele rekensom. Alles bij elkaar 

opgeteld, verdien je met een ROM gewoonweg 

meer! We rekenen het u graag voor; +31 (0)342 

49 04 17 | info@rombv.com
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‘Van de Sahara tot de Noordpool’
Elke dag worden tienduizenden machines van ROM ingezet in  
talloze veeleisende omgevingen van de Sahara tot de Noordpool.  
De installaties functioneren bij extreme hitte en kou, zijn bestand  
tegen vuil en modder, en tonen dag in dag uit hun betrouwbaarheid.

       Jan Mayen
Deze VAC 1200 vacuümunit wordt 
nu gebruikt op het Noorse eiland 
Jan Mayen, tussen Groenland en 
het Noorse vasteland.

Jan Mayen is een bijzonder 
eiland. Het heeft namelijk geen 
vaste inwoners; het wordt 
bewoond door slechts 35 mensen; 
defensiemedewerkers van het 
navigatiestation Loran-C en 
een weerstation van het Noorse 
meteorologische instituut. 
Zij wonen er vaak een aantal 
maanden achter elkaar, omdat er 
maar een paar maanden per jaar 
een vliegtuig kan landen doordat 
de landingsbaan ijs- en ijsbeervrij 
moet zijn. 

De VAC 1200 pick-up unit 
is duurzaam door zijn 
robuuste ontwerp en volledig 
gegalvaniseerde tank. Zware 
weersomstandigheden en moeilijk 
bereikbare plaatsen vormen geen 
probleem. En daarvan zijn er nogal 
wat op Jan Mayen...‘Het antwoord is simpel...

je kunt er op rekenen’



COMBI 
HOGEDRUK- & 
VACUÜMUNITS

SmartCombi PRO

De SmartCombi PRO, de ‘grote broer’ van de 
succesvolle SmartCombi, biedt naast meer 
spoelings- en reinigingscapaciteit vele extra’s en is 
beschikbaar in zowel PTO- als dieselversie.

Interventor Combi

Een combi ingebouwd in een bestelvoertuig? 
ROM biedt de mogelijkheid met onze Interventor 
Combi. In de achterkant van het voertuig is de 
hogedruk module geïnstalleerd en in de zijkant 
een vacuümmodule.

Toepassingen:

• Leegzuigen van vetputten, kolken etc.
• Septic tank reiniging, puttenreiniging etc.
• Calamiteitenaanpak bij ernstige wateroverlast of 

verontreiniging van het oppervlaktewater

Compact, lichtgewicht en maximale 
betrouwbaarheid. Dit kenmerkt onze 
Combi’s. Bij de installaties profiteert u 
optimaal van de beproefde ROM hogedruk 
technologie gecombineerd met onze 
jarenlange ervaring op het gebied van 
vacuümmachines. Met de vacuüminstallatie 
kunt u eenvoudig vetputten, septic 
tanks, kolken en ondergelopen kelders 
leegzuigen. De hogedruk installatie is 
geschikt voor het ontstoppen en reinigen 
van huisaansluitingen en hoofdrioolstelsel. 

Binnen onze Combi-Lijn kunt u kiezen uit diverse 
uitvoeringen, waaronder de SmartCombi 
(geschikt vanaf 3,5 tons chassis) en de SmartCombi 
PRO (geschikt vanaf 6 tons chassis). De units zijn 
eenvoudig op te bouwen op chassis, tandemasser 
aanhangwagen of open laadbak. 

Het vacuümsysteem is uit te voeren met een 
conventionele luchtgekoelde vacuümpomp, 
unieke straalzuiger of extra krachtige 
waterringpomp.

SmartCombi

De compacte lichtgewicht SmartCombi is 
uitgerust met dieselmotor en leverbaar in diverse 
configuraties met een maximale reinigingsdruk 
van 200 bar en een watercapaciteit van maximaal 
75l/min. 

De bovenstaande toepassingen zijn slechts voorbeelden van de vele mogelijkheden. Op 
de volgende pagina's vindt u meer informatie over de specifieke machines.  
Meer informatie? Raadpleeg uw lokale ROM partner of neem contact op met ROM.

7170

Vacuümpomp óf straalzuiger?

Voordelen straalzuiger: 
• Compacter in bouw doordat er minder componenten nodig zijn (bespaart ca. 120kg in opbouwgewicht)
• Minder onderhoudsgevoelige componenten
• Milieuvriendelijk: straalzuiger verbruikt geen smeerolie (in tegenstelling tot een vacuümpomp)  
• Lagere investering & Lager geluidsniveau doordat vacuümpomp ontbreekt

Voordelen conventionele luchtgekoelde vacuümpomp: 
• Met deze vacuümpomp kunt u zuigen en tegelijkertijd spuiten via het hogedruk systeem

Voordelen waterring vacuümpomp t.o.v. de conventionele luchtgekoelde vacuümpomp: 
• Met de waterringvacuümpomp kunt u zuigen en tegelijkertijd spuiten via het hogedruk systeem 
• Sneller werken dankzij extra groot zuigvolume
• Lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid (ook onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden)
• Eenvoudige bediening, minder onderhoud, laag geluidsniveau, duurzaam en besparend, 

besparing exploitatiekosten en explosieveilig
• Milieuvriendelijk; werkt zonder oliesmering dus geen vervuilende uitstoot van olienevel
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Technische gegevens

Artikel nummer 0301020 03010205 0301030 03010305 0301040 0301050 0301060 0301070 0301080

Naam ROM 
SmartCombi 
S-140/60 Diesel

ROM 
SmartCombi 
S-140/60 Diesel

ROM 
SmartCombi 
V-140/60 Diesel

ROM 
SmartCombi 
V-140/60 Diesel

ROM 
SmartCombi 
S-200/60 Diesel

ROM 
SmartCombi 
V-200/60 Diesel

ROM 
SmartCombi 
S-150/75 Diesel

ROM 
SmartCombi 
V-150/75 Diesel

ROM 
SmartCombi 
V-200/72 Diesel

Startsysteem Elektrisch

Motor 19kW / 25pk 
KUBOTA 
D1105  
EU Stage IIIB 
Diesel

18,5kW / 25pk 
KUBOTA D1105 
EU Stage V &  
EPA Tier 4 
Diesel

19kW / 25pk 
KUBOTA 
D1105  
EU Stage IIIB 
Diesel

18,5kW / 25pk 
KUBOTA D1105  
EU Stage V 
& EPA Tier 4 
Diesel

23,5kW / 
32pk KUBOTA 
D1105T  
EU Stage IIIB 
Diesel

33kW / 45pk 
KUBOTA 
V1505T   
EU Stage IIIB 
Diesel

23,5kW / 
32pk KUBOTA 
D1105T  
EU Stage IIIB 
Diesel

33kW / 45pk KUBOTA V1505T  
EU Stage IIIB Diesel

Hogedruk pomp Speck NPR25/60 Speck P45/60 Speck P45/75 Speck P45/72

Vacuümsysteem Straalzuiger, 4200l/min  
(0.85 bar)

Vacuümpomp, 3600l/min  
(0.75 bar)

Straalzuiger, 
6500l/min 
(0.85 bar)

Vacuümpomp, 
4100l/min 
(0.75 bar)

Straalzuiger, 
6500l/min 
(0.85 bar)

Vacuümpomp, 4100l/min  
(0.75 bar)

Tankinhoud 1000/500 óf 900/600 óf 800/700 liter (vuil-/schoonwater)

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 800kg Ca. 920kg Ca. 860kg Ca. 990kg Ca. 860kg Ca. 990kg

Afmetingen (lxbxh) Opbouwlengte (geadviseerde lengte laadvloer) 2.75m // Lengte overall max. 3.15m 
Breedte = 1.300mm / Hoogte = 1.350mm (Afhankelijk van het gekozen chassis = H + H chassis < 2.00m)

Aandrijving HD 
haspel

Handmatig (optioneel hydraulisch)

HD rioolslang 50m. ½" (ND13)

Watervulslang-
haspel

Optioneel, watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Vacuümslang 3” (ND80) x 2,4m (2 x)

* Meer weten over de voordelen van de straalzuiger- en vacuümpomp versies? Raadpleeg de technische specificaties of neem contact met ons op.

Geschikt voor 
Ontstoppen / reinigen van huisaansluitingen en rioleringen tot Ø600mm
Leegzuigen van ondergelopen kelders en vetafscheiders

Aandrijving
Watergekoelde dieselmotor | Elektrisch gestart

Hogedruk pomp
Speck NP25/P45, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 200 bar en een watercapaciteit tot max. 75 l/min.

Hogedruk haspel
Handbediend (optioneel: hydraulisch bediend)
Geschikt voor max. 80m ½” (ND13) rioolreinigingsslang

Vacuümsysteem
Via geavanceerde straalzuiger of conventionele vacuümpomp
Vrije luchtverplaatsing tot max. 6.500 l/min | Max. vacuüm -0.85 bar 
Gemonteerd op trilling dempend subframe

Conservering
Tank in- en uitwendig volledig thermisch verzinkt
Haspelframe en bedieningspaneel gepoedercoat in RAL 9006 
Haspels gepoedercoat in hoogglans RAL 7016 (Antracietgrijs)

Standaard o.a. voorzien van
1500 liter vuil-/schoonwatertank | Zuinige geluidsarme Kubota dieselmotor
Diverse veiligheidsvoorzieningen
Droogloopbeveiliging voor hogedruk pomp

Voordelen 

• Voor op tandemasser 
aanhangwagen, open 
laadbak of chassis vanaf 
3,5 ton, zoals Mitsubishi 
Fuso Canter, Isuzu N35 /N50, 
Toyota Dyna,  Mercedes 
Sprinter en Iveco Daily

• Lichtgewicht; vanaf 800 kg
• Compact en wendbaar
• Rijbewijs B is mogelijk
• Verlaging voertuig voor 

parkeergarages (optie) 
• Schuinschotsysteem; snel 

lossen en reinigen van tank
• Gebruiksvriendelijk 

bedieningspaneel & 
besturingskast 

• Geïntegreerde (heftruck)
kokers om slangen op te 
bergen

• Snelschakeling tussen 
zuigen (straalzuiger) en 
spuiten (hogedrukhaspel) 
via afstandbediening

Gecombineerde hogedruk / vacuümunit
ROM SmartCombi

Compact

Dankzij de compacte afmetingen is de 
SmartCombi uitermate geschikt voor in
stadscentra, parkeergarages (optie: verlaging
voertuig) en andere moeilijk bereikbare 
plaatsen. 

Betrouwbaar

De robuuste constructie zorgt voor een lange 
levensduur. Zo is de tank in- en
uitwendig volledig thermisch verzinkt. Ook 
de degelijke motor-/pompcombinaties 
(Kubota motoren en SPECK hogedruk 
pompen) verzekeren u van een duurzame 
oplossing.  

Kostenbesparend

De SmartCombi is zeer scherp geprijsd en
geschikt voor opbouw op een tandemasser

Diverse uitvoeringen

De SmartCombi is uitgerust met een zuinige 
geluidsarme Kubota dieselmotor en een 
Speck hogedruk pomp. Het vacuümsysteem 
is uit te voeren met een unieke straalzuiger 
óf vacuümpomp met een maximale 
reinigingsdruk van 200 bar en maximale 
watercapaciteit van 75l/min. Hierbij kunt u 
kiezen uit diverse tankcapaciteiten schoon- / 
vuilwater (totaal 1500 liter). De unit is zeer 
compact en lichtgewicht waardoor u het 
voertuig met rijbewijs B mag besturen 
(afhankelijk van totaalgewicht van voertuig 
en belading).

Lichtgewicht

Dankzij een laag eigengewicht (vanaf slechts
800kg) houdt u een maximaal laadvermogen
over. U kunt zo meer schoon- en vuilwater
meenemen.  

aanhangwagen, open laadbak of lichtgewicht
chassis, welke slechts een bescheiden
investering vragen. En niet onbelangrijk, de
compacte en lichtgewicht combinatie levert u
dagelijks een aanzienlijke 
brandstofbesparing op.

Gebruikersvriendelijke eenvoud

De unit combineert bewezen technieken met
gebruikersvriendelijke eenvoud. U staat 
versteld van hoe eenvoudig het is om de 
SmartCombi te gebruiken. Hierdoor werken u 
en uw medewerkers productiever dan ooit.

Veilig

De unit beschikt over een CE-keur, wat
garandeert dat uw machine voldoet aan de
Europese eisen met betrekking tot veiligheid,
milieu en gezondheid van de gebruiker. De
unit is standaard voorzien van alle benodigde
veiligheidsvoorzieningen, zoals overdruk en
onderdruk veiligheidsventielen, noodstop en 
een dubbel balveiligheidsventiel (voorkomt
overzuigen). Kiest u voor een vacuümpomp 
uitvoering dan is de combi ook voorzien 
van automatische oliesmering, een 
gecombineerde olieafscheider / 
geluiddemper en een vochtafscheider, 
inclusief 2e balveiligheidsventiel.

Meer info op rombv.com

Opties? Zie ommezijde

De ROM SmartCombi is een compacte, lichtgewicht en scherp geprijsde 
design combi. De gecombineerde hogedruk en vacuüm pick-up unit 
is eenvoudig op te bouwen op chassis (vanaf 3,5 ton), tandemasser 
aanhangwagen of open laadbak. Het duurzame ontwerp is zeer 
compact en wendbaar en dus uitermate geschikt voor gebruik in 
drukke stadscentra en parkeergarages. De unit is speciaal ontworpen 
voor zuig- en spuitwerkzaamheden, zoals het ontstoppen / reinigen 
van huisaansluitingen en gemeenterioleringen tot Ø600mm én het 
leegzuigen van vetafscheiders en ondergelopen kelders. 
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Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

046795  Opbouw op chassis in Barneveld, inclusief levering passende bevestigingsconsoles, zijverlichting en spatschermen. (Raadpleeg ROM chassislijst)
046798  Opbouw op laadbak/aanhanger in Barneveld
04679816  Opbouwkit "Basic" Iveco Daily (wb 3.000mm.) 
04679818  Opbouwkit "Extended" Iveco Daily (wb 3.000mm.)        
04679823  Opbouwkit "Basic" Fiat Ducato (wb 3.450mm.) 
04679825  Opbouwkit "Extended" Fiat Ducato (wb 3.450mm.)       
04679884  Bevestigingsconsoles, set à 8 stuks         
04679977  Verlaging voertuigcabine Mitsubishi Fuso Canter 6S15 van 2.125m. naar ca. 2.05m.      
04375  Snelschakeling tussen zuigen (straalzuiger) en spuiten (hogedrukhaspel) via zender afstandbediening. (i.c.m. optie Professional-Remote 8 knoppen en 

HeavyDuty-Remote 10 knoppen afstandsbediening)        
0424  Schijnwerper (led) voorzien van magneetvoet         
0425  Flitslamp 360º (led) op statief         
042301  Handbediende 2e HD haspel, uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader combinatie systeem. Excl. HD slang  
04816 Vaste venturizuiger incl. 10m. slang en korf. Aangesloten op HD systeem. (SmartCombi (PRO) "V" types) 
04818  Vaste venturizuiger incl. 10m. slang en korf. Aangesloten op HD systeem.  (SmartCombi (PRO) "S" types)  
0484  Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten  
042655  Urenteller         
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar         
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans 
04840  80m. i.p.v. 50m. 1/2" HD rioolreinigingsslang         
0551010  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag)  
045688  Extra straalzuiger om vacuümtank sneller te legen via overdruk (niet van toepassing bij SmartCombi V-types)
04531  Doorkoppelsysteem vuilwatertank aan schoonwatersysteem, bestaande uit doorkoppelslang met extra gemonteerd T-stuk inclusief kraan en koppeling
045959  Rvs stortplaat         
045120  Aluminium opbergbak (zijdelings gemonteerd) kleur RAL 2004 Zuiver oranje       
045122  4 i.p.v. 2 zuig- / persslangen 3” (ND80) met koppelingen, 2,4m. 
0452199  Beschermingsmat voor in gereedschapbak         
04674  Zijdelingse bescherming (wettelijk voorgeschreven)
04682  18m. vacuumslang 2" en zuigbuis met afsluiter. (i.c.m. optie 0654)        
046829  Extra 2” zuigaansluiting met 18,3m. vacuümslang 2" en zuigbuis met afsluiter. Incl. 2 opberghaken aan zijkant tank. (bij SmartCombi niet mogelijk i.c.m. 

0654) 
04686  Afloopkraan voor het aflaten van water, tot halverwege het vuilwatertankniveau
046867  Afloopkraan voor het aflaten van water tot 2/3e van het vuilwatertankniveau
067610  Long Life upgrade kit voor vacuümpomp RV4000 / MEC 3000 om de effectieve draaitijd aanzienlijk te verlengen 
0468455  Romp vacuümtank spuiten in bedrijfskleur (RAL)         
0468456  Complete unit spuiten in bedrijfskleur (RAL) 
0484991  Meerprijs voor montage van 2 'keuzekraan' opties         
0484995  Meerprijs voor montage van 3 'keuzekraan' opties        
290800  Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en vlakstraalnozzle         
0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie         
00163  RDW keuringskosten (kentekenbewijs, legeskosten en aanvraag) voor voertuigen < 3500kg, inclusief verwijderingsbijdrage en kentekenplaat
00165  RDW keuringskosten (kentekenbewijs, legeskosten en aanvraag) voor voertuigen > 3500kg, inclusief kentekenplaat  
007005  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)
0070  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)       
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine 

Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

O
PTIES

OPTIES ROM SMARTCOMBI  

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Professional-Remote

 y 8 knoppen met druk op/af, (vacuüm aan/uit), 
traploze toerenregeling, noodstop en laadstation 
voor handzender

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

 y Handbediende zuigslanghaspel in RAL 9006 
Blank aluminiumkleurig, gemonteerd op 
vacuümtank, excl. vacuümslang

Afstandsbediening Professional-Remote

Zuigslanghaspel

046831 0478800

0654

 y Afsluitbare design omkasting motor/
pompcompartiment, kleur RAL 2004 Zuiver 
oranje

Afsluitbare design omkasting

 y Snel watertank vullen via handbediende 
watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang 
(ND 20) 

Handbediende watervulslanghaspel

04021

 y Hydraulisch aandrijven van HD haspel. Incl. 
montage van hydromotor, uitgebreide bediening 
(o.a. vrijloopstand en snelheidsregeling) en 
uitklapbaar gelagerd slanggeleidingssysteem

Hydraulisch aandrijven HD haspel

0444

 y Gereedschap opbergkast afsluitbaar (zijdelings 
gemonteerd),kleur RAL 2004 Zuiver oranje

Opbergkast 

045250

75ROM bv
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Technische gegevens

Geschikt voor 
Ontstoppen / reinigen van 
huisaansluitingen en rioleringen tot 
Ø600mm
Leegzuigen van ondergelopen 
kelders en vetafscheiders

Aandrijving
Watergekoelde industriële 
benzinemotor óf watergekoelde 
dieselmotor óf PTO 
Elektronisch gestart

Hogedruk pomp
Speck P45 & P150/100, 3 plunjer 
hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 200 bar en 
een watercapaciteit tot max. 100 l/
min.

Hogedruk haspel
270˚ draaibare hydraulisch 
aangedreven HD haspel  
Geschikt voor max. 120m 
1/2” (ND13) of 90m 5/8” 
rioolreinigingslang

Vacuümsysteem
Via geavanceerde straalzuiger of 
conventionele vacuümpomp of 
waterring vacuümpomp
Vrije luchtverplaatsing tot max. 
8.330 l/min | Max. vacuüm -0.85 bar 
Gemonteerd op trilling dempend 
subframe

Conservering
Tank in- en uitwendig volledig 
thermisch verzinkt
Haspelframe en bedieningspaneel 
gepoedercoat in RAL 9006 
Haspels gepoedercoat in hoogglans 
RAL 7016 (Antracietgrijs)

Standaard o.a. voorzien van
3000 liter vuil-/schoonwatertank
Unieke zwenkbare HD haspel
Diverse veiligheidsvoorzieningen
Droogloopbeveiliging voor 
hogedruk pomp

Voordelen 

• Geschikt voor chassis vanaf  
6 ton, zoals Iveco Daily 70C21, 
Isuzu NPR75, Mitsubishi Fuso 
7C18

• Verkrijgbaar als PTO-, 
industriële benzine- of 
dieselversie 

• Tankcapaciteit van 3000l.
• Zelf schoon-/vuilwater 

verdeling bepalen. Keuze 
uit 2000/1000, 1800/1200 of 
1600/1400 liter

• 270˚ draaibare hydraulisch 
aangedreven HD haspel 
met slanginvoergeleider 
en meedraaiend 
bedieningspaneel

• Schuinschotsysteem; snel 
lossen en reinigen van tank

• Geïntegreerde (heftruck)
kokers; ideaal om slangen 
op te bergen

• Automatisch sluitend 
waterfilter met wasbaar 
element

Gecombineerde hogedruk / vacuümunit
ROM SmartCombi PRO

Opties? Zie ommezijde

Robuuste constructie 

De SmartCombi PRO is gemaakt voor 
jarenlang zorgeloos werkplezier. Zo is het 
basisframe zowel in- als uitwendig thermisch 
verzinkt en zijn de overige frame- en 
staaldelen elektrolytisch verzinkt of voorzien 
van duurzame industriële poedercoating. 

Veiligheidsvoorzieningen

De unit is standaard voorzien van alle 
benodigde veiligheidsvoorzieningen, 
zoals overdruk en onderdruk 
veiligheidsventielen, noodstop en een 
dubbel balveiligheidsventiel (voorkomt
overzuigen).  

Kiest u voor de vacuümpompuitvoering, dan 
is de combi voorzien van een gecombineerde 
olieafscheider / geluiddemper en 
een vochtafscheider, inclusief 2e 
balveiligheidsventiel.

Gebruiksvriendelijke extra’s

De SmartCombi PRO is standaard uitgerust met 
een aantal zeer gebruiksvriendelijke extra’s. Zo is 
de unit voorzien van een zwenkbare hydraulisch 
aangedreven hogedruk haspel die ver buiten het 
voertuig reikt zodat u hem binnen no time op de 
juiste plaats hebt gepositioneerd. 

U kunt de haspel zelfs haaks op het voertuig 
plaatsen. Draaien en steken met de auto om de 
haspel op de ideale plaats te krijgen is dus niet 
meer nodig.  

Met de slanginvoergeleider is het afrollen 
een fluitje van een cent. Daarnaast is de 
haspel voorzien van een meedraaiend 
bedieningspaneel zodat de benodigde knoppen 
altijd binnen handbereik zijn. Wel zo efficiënt. 

De vacuümtank is makkelijk schoon te maken 
dankzij de zijdelings te openen achterwand en 
het schuinschotsysteem.

Vacuümsysteem: drie krachtige keuzes

Het vacuümsysteem is uit te voeren met een 
conventionele luchtgekoelde vacuümpomp 
(6.150 l/min), een unieke straalzuiger (max. 
7.500 l/min) óf een extra krachtige waterring 
vacuümpomp (8.330 l/min | 500 m3
 per uur). 

Enkele voordelen van onze geavanceerde 
straalzuiger ten opzichte van de luchtgekoelde 
vacuümpomp zijn een nog hogere 
betrouwbaarheid en milieuvriendelijheid, een 
lager geluidsniveau en een lagere investering. 

Wilt u maximale zuigkracht, kies dan de 
milieuvriendelijke waterringpomp. Deze is nog 
krachtiger, stiller en zeer onderhoudsvriendelijk. 
Bovendien garandeert de waterringpomp een 
extra lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid 
(ook onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden).
 
Wilt u tegelijkertijd kunnen zuigen en spuiten? 
Kies dan de uitvoering met vacuümpomp.

Verdeling schoon-/vuilwater kiezen

Het schuinschotsysteem heeft als extra 
voordeel dat u zelf de verdeling van het 
schoon en vuil water kunt kiezen. U heeft 
keuze uit een tankinhoud van 3000 of 
optioneel 4000  liter.

Meer info op rombv.com

De SmartCombi PRO is de ‘grote broer’ van de SmartCombi en is 
geschikt voor voertuigen vanaf 6 ton. Deze gecombineerde hogedruk 
en vacuümunit biedt naast meer spoelings- en reinigingscapaciteit 
vele extra’s en is beschikbaar in zowel PTO- als diesel- of industriële 
benzineuitvoering. De unit heeft een maximale reinigingsdruk van 200 
bar en een watercapaciteit van 100l/min. Met een 3000 tank (of optioneel 
4000 liter) is de SmartCombi PRO ideaal voor het ontstoppen / reinigen 
van  huisaansluitingen en rioleringen tot Ø600mm. én het leegzuigen 
van vetafscheiders en ondergelopen kelders. ROM ZUIGARM MET 

AFSTANDBEDIENING

• Compacte rioolcombi met 
geavanceerde zuigarm op vacuümtank

• Voor het legen van kolken, sceptic 
tanks en vetafscheiders 

• Dankzij het compacte voertuig en de 
automatisch in te knikken zuigarm 
zijn zelfs de meest moeilijk bereikbare 
plekken, zoals smalle straten en 
winkelcentra bereikbaar

• Met de 270° draaibare zuigarm kunt 
u probleemloos aan de voor- en 
achterkant van het voertuig werken

• Zwenken en liften hydraulisch gestuurd
• Eenvoudig te bedienen met 

de bijgeleverde ROM JetVac 
afstandbediening inclusief 2 joysticks 
om alle benodigde functies te bedienen

• Incl. 4" vacuümslang en 3" aluminium 
zuigbuis met hogedruk sproeier

• De zuigbuis wordt ingeknikt 
opgeborgen op de gereedschapsbak
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NIEUW: WATERRING VACUÜMPOMP

Waterring vacuümpomp uitvoering
ROM SmartCombi PRO

Artikel nummer 0302035 0302055

Naam SmartCombi PRO LR-200/72 PTO SmartCombi PRO LR-150/100 PTO

Startsysteem -

Motor PTO

Hogedruk pomp Speck P45/72 Speck P150/100

Vacuümsysteem Waterringpomp, Samson KL-400 8330 l/min 

Tankinhoud 2000/1000 óf 1800/1200 óf 1600/1400 liter (vuil-/schoonwater)

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 1450kg

Afmetingen (lxbxh) Opbouwlengte (geadviseerde lengte laadvloer) 3.45m // Lengte overall max. 3.75m // Breedte = 1.600mm / Hoogte = 1.650mm 

Aandrijving HD haspel 270° draaibare hydraulisch aangedreven, gemonteerd op zwenkraam

HD rioolreinigingsslang 80m ½" (ND13) 80m 5/8” (ND16)

Watervulslanghaspel Optioneel, watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Vacuümslang 3" ND75 x 3,2m (2 x)

* Meer weten over de voordelen van de waterring vacuümpomp versies? Raadpleeg de technische specificaties of neem contact met ons op.

VOOR EXTRA ZUIGKRACHT 

Behoefte aan extra zuigkracht? Kies dan 
onze ROM SmartCombi PRO met krachtige 
waterring vacuümpomp. Deze pomp 
heeft een zuigcapaciteit van maar liefst 
8.330 liter per minuut (500 m3 per uur). 
En dat is niet alles. U profiteert van meer. 
Deze geavanceerde waterringpomp is 

milieuvriendelijk, stiller en zeer onderhoudsvriendelijk. Bovendien 
garandeert de waterringpomp een extra lange levensduur en hoge 
bedrijfszekerheid (ook onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden).  
En uiteraard kunt u ook met deze vacuümpomp tegelijkertijd zuigen en 
spuiten.

Hoe werkt het?

Een waterringpomp werkt met water (1) dat door de rotor met schoepen (2) tegen de stator (3) een ring 
vormt door de centrifugaalkracht. Er ontstaan cellen tussen de rotor, de rotorschoepen en de waterring. 
De cellen veranderen continu van grootte doordat de rotor uit het midden van het pomphuis staat. 
Hierdoor ontstaat een systeem dat bruikbaar is als vacuümpomp.

Milieuvriendelijk & Kostenbesparend

Een waterringpomp maakt geen gebruik van oliesmering. In tegenstelling tot een conventionele 
oliegesmeerde vacuümpomp heeft u bij de wateringpomp geen last van vervuilende uitstoot van 
olienevel. Goed voor het milieu en u bespaart aanzienlijk op onderhoudskosten. Verder kunt u dankzij 
de grote zuigkracht sneller werken, waardoor u ook  op arbeidskosten bespaart. Kortom, een gezondere 
werkomgeving én lagere exploitatiekosten liggen binnen handbereik.

Voordelen 

waterringpomp 

• Sneller werken dankzij groter 
zuigvolume

• Tegelijkertijd zuigen en 
spuiten 

• Lange levensduur en 
hoge bedrijfszekerheid 
(ook onder de zwaarste 
bedrijfsomstandigheden)

• Voorkomt slijtage 
• Minder onderhoud
• Besparing exploitatiekosten
• Laag geluidsniveau
• Duurzaam en besparend
• Milieuvriendelijk; werkt 

zonder oliesmering dus geen 
vervuilende uitstoot van 
olienevel

• Explosieveilig
• Eenvoudige bediening

Straalzuiger en Vacuümpomp uitvoering
ROM SmartCombi PRO - Diesel/Benzine

Artikel 
nummer

0302060 03020605 0302070 03020705 0302080 03020805 0302090 03020905

Naam ROM  
SmartCombi 
PRO S-200/72 
Diesel

ROM  
SmartCombi 
PRO S-200/76  
Industriële 
Benzine

ROM  
SmartCombi 
PRO V-200/72 
Diesel

ROM  
SmartCombi 
PRO V-200/76 
Industriële 
Benzine

ROM  
SmartCombi 
PRO S-150/100 
Diesel

ROM  
SmartCombi 
PRO S-155/100 
Industriële 
Benzine

ROM  
SmartCombi 
PRO V-150/100 
Diesel

ROM  
SmartCombi 
PRO V-155/100 
Industriële 
Benzine

Startsysteem Elektronisch

Motor 33kW / 45pk 
KUBOTA V1505T  
EU Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 58pk 
KUBOTA WG1605 
EU Stage V &  
EPA Tier 4  
Industriële  
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA V1505T  
EU Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 58pk 
KUBOTA WG1605 
EU Stage V & EPA 
Tier 4 Industriële 
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA V1505T  
EU Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 58pk 
KUBOTA WG1605 
EU Stage V & EPA 
Tier 4 Industriële 
Benzinemotor

33kW / 45pk 
KUBOTA V1505T  
EU Stage IIIB 
Diesel

42,5kW / 
58pk KUBOTA 
WG1605 EU 
Stage V & 
EPA Tier 4  
Industriële  
Benzinemotor

Hogedruk 
pomp

Speck P45/72 Speck P150/100

Vacuümsys-
teem

Straalzuiger, 7500 l/min 
(0.85 Bar)

Vacuümpomp, 6150 l/min  
(0.75 Bar)

Straalzuiger, 7300 l/min
(0.85 Bar)

Vacuümpomp, 6150 l/min  
(0.75 Bar)

Tankinhoud 2000/1000 óf 1800/1200 óf 1600/1400 liter (vuil-/schoonwater)

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 1325kg Ca. 1485kg Ca. 1325kg Ca. 1485kg

Afmetingen 
(lxbxh)

Opbouwlengte (geadviseerde lengte laadvloer) 3.45m // Lengte overall max. 3.75m 
Breedte = 1.600mm / Hoogte = 1.650mm 

Aandrijving 
HD haspel

270° draaibare hydraulisch aangedreven, gemonteerd op zwenkraam

HD rioolreini-
gingsslang

80m 1/2" (ND13) 80m 5/8" (ND16)

Watervul-
slanghaspel

Optioneel, watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Vacuümslang 3" ND75 x 3,2m (2 x)

Straalzuiger en Vacuümpomp uitvoering
ROM SmartCombi PRO - PTO

Artikel 
nummer

0302020 0302030 0302040 0302050

Naam ROM SmartCombi PRO S-200/72 
PTO

ROM SmartCombi PRO V-200/72 
PTO

ROM SmartCombi PRO S-150/100 
PTO

ROM SmartCombi PRO V-150/100 
PTO

Startsysteem -

Motor PTO - "Emission compliant"

Hogedruk 
pomp

Speck P45/72 Speck P150/100

Vacuümsys-
teem

Straalzuiger, 7500 l/min 
(0.85 Bar)

Vacuümpomp, 6150 l/min  
(0.75 Bar)

Straalzuiger, 7500 l/min
(0.85 Bar)

Vacuümpomp, 6150 l/min  
(0.75 Bar)

Tankinhoud 2000/1000 óf 1800/1200 óf 1600/1400 liter (vuil-/schoonwater)

Leeggewicht  
(excl. opties)

Ca. 1290kg Ca. 1450kg Ca. 1290kg Ca. 1450kg

Afmetingen 
(lxbxh)

Opbouwlengte (geadviseerde lengte laadvloer) 3.45m // Lengte overall max. 3.75m 
Breedte = 1.600mm / Hoogte = 1.650mm 

Aandrijving 
HD haspel

270° draaibare hydraulisch aangedreven, gemonteerd op zwenkraam

HD rioolreini-
gingsslang

80 m ½" (ND13) 80m 5/8” (ND16)

Watervul-
slanghaspel

Optioneel, watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Vacuümslang 3" ND75 x 3,2m (2 x)

* Meer weten over de voordelen van de straalzuiger- en vacuümpomp versies? Raadpleeg de technische specificaties of neem contact met ons op.
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Vraag naar de actiepakketten

O
PTIES

 y ROM Zuigarm met 8 meter bereik rondom 
het voertuig (270°). Incl. 4" vacuümslang en 
3" aluminium zuigbuis met hogedruk sproeier. 
Zwenken en liften hydraulisch gestuurd en 
bedienbaar via bijgeleverde ROM JetVac 
afstandbediening. Voorzien van o.a. draagriem, 
informatie display, uitneembare oplaadbare 
accu met laadstation én 2 analoge joysticks voor 
bedieningsfuncties, zoals druk op/af, vacuüm 
aan/uit, traploze toerenregeling en noodstop.

 y Extra grote  vuil-/schoonwatertank  
SmartCombi PRO 2700l./1300l.   
Totaal 4000 liter.     
 

ROM Zuigarm + JetVac afstandbediening

Extra grote vuil-/schoonwatertank

0458020

04689991

 y 0478700/0478900 Radiografische hydraulische 
afstandsbediening 8 knoppen met druk op/
af, (vacuüm aan/uit), traploze toerenregeling, 
noodstop en laadstation voor handzender

 y 0460100/04790100 Radiografische hydraulische 
afstandsbediening 10 knoppen met druk op/
af, (vacuüm aan/uit), traploze toerenregeling, 
informatie display, externe antenne, uitneembare 
oplaadbare accu, noodstop en laadstation voor 
handzender

Afstandsbediening

 y Automatisch openen en sluiten van achterdeksel 
met 4 klem-actuatoren en 2 open/dicht-
actuatoren

Automatisch openen en sluiten deksel

0458101

 y Sproeiboom met nozzles om de vacuümtank 
te lossen, geplaatst aan de binnenzijde van de 
achterdeksel van de vacuümtank. Aangesloten 
op het HD-circuit via een keuzekraan

Sproeiboom met nozzles

048301

 y Handbediende zuigslanghaspel in RAL 9006 
Blank aluminiumkleurig, gemonteerd op 
vacuümtank, excl. vacuümslang

Zuigslanghaspel 

0654

OPTIES ROM SMARTCOMBI PRO

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

046796  Opbouw op chassis in Barneveld, inclusief levering passende bevestigingsconsoles, zijverlichting en spatschermen. (Raadpleeg ROM chassislijst) 
04679830 Opbouwkit "Basic", bestaande uit hulpraam, set bevestigingsconsoles en bevestigingsmateriaal 
04679832  Opbouwkit "Extended"         
04679886 Bevestigingsconsoles, set à 8 stuks
046832 Afsluitbare design omkasting motor/pompcompartiment, kleur RAL 2004 Zuiver oranje (SmartCombi PRO)
04794  Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening (alleen i.c.m. hydraulisch aangedreven HD haspel én 8 óf 10 knops afstandsbediening)
04796 Automatisch starten KUBOTA motor op bedieningspaneel en afstandsbediening
04372  Automatische slanggeleiding tijdens op- en afhaspelen van HD slang op haspel 1 via kruisspindelsysteem, incl. aanpassing slanginvoergeleider | 

slanglengte max. 100m. 1/2" óf 80m. 5/8" (SmartCombi PRO) 
04375  Snelschakeling tussen zuigen (straalzuiger) en spuiten (hogedrukhaspel) via zender afstandbediening. (i.c.m. optie Professional-Remote 8 knoppen en 

HeavyDuty-Remote 10 knoppen afstandsbediening)        
0424  Schijnwerper (led) voorzien van magneetvoet        
0425  Flitslamp 360º (led) op statief
0402 Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4'' waterslang (ND20) incl. montageset      
042301  Handbediende 2e HD haspel, uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader combinatie systeem. Excl. HD slang    
04816  Vaste venturizuiger incl. 10m. slang en korf. Aangesloten op HD systeem. (SmartCombi (PRO) "V" types)  
04818  Vaste venturizuiger incl. 10m. slang en korf. Aangesloten op HD systeem.  (SmartCombi (PRO) "S" types)  
0484  Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten  
042655  Urenteller         
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar         
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans    
04850  100m. i.p.v. 80m. 1/2" HD rioolreinigingsslang        
04851  120m. i.p.v. 80m. 1/2" HD rioolreinigingslang        
048511  90m. i.p.v. 80m. 5/8" HD rioolreinigingsslang. (ECOFIT/ROM 900/ModuFlex/SmartCombi PRO) (niet mogelijk i.c.m. art. 04372)  
0551015  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit   
045688  Extra straalzuiger om vacuümtank sneller te legen via overdruk (niet van toepassing bij SmartCombi V-types)    
04531  Doorkoppelsysteem vuilwatertank aan schoonwatersysteem, bestaande uit doorkoppelslang met extra gemonteerd T-stuk inclusief kraan en koppeling
0459592  Rvs stortplaat       
045121  Aluminium opbergbak (zijdelings gemonteerd), kleur RAL 2004 Zuiver oranje 
045260 Gereedschap opbergkast afsluitbaar, gespoten, op SmartCombi (PRO), voorzien van 2 scharnierende deuren, 1 horizontaal tussenschap en rubber mat 

op bodemplaat. Breedte variërend van 400 mm. tot 600 mm. afhankelijk van beschikbare ruimte op voertuig    
045262 Rolluikkast, gespoten, op SmartCombi (PRO), voorzien van 2 aluminium rolluiken (dagmaat ca. 20 cm. smaller dan buitenmaat), 1 horizontaal tussenschap 

en rubber mat op bodemplaat. Breedte variërend van 500 mm. tot 750 mm. afhankelijk van beschikbare ruimte op voertuig. 
045264 Rolluikkast, gespoten, op SmartCombi (PRO), voorzien van 2 aluminium rolluiken (dagmaat ca. 20 cm. smaller dan buitenmaat), 1 horizontaal tussenschap 

en rubber mat op bodemplaat. Breedte variërend van 800 mm. tot 1000 mm. afhankelijk van beschikbare ruimte op voertuig.
045124  4 i.p.v. 2 zuig- / persslangen 3” (ND80) met koppelingen, 3,2m.    
045252  Gereedschap opbergkast afsluitbaar (zijdelings gemonteerd),kleur RAL 2004 Zuiver oranje     
04521998  Beschermingsmat voor in gereedschapbak         
04674  Zijdelingse bescherming (wettelijk voorgeschreven)   
04682  18m. vacuumslang 2" en zuigbuis met afsluiter. (i.c.m. optie 0654        
046829  Extra 2” zuigaansluiting met 18,3m. vacuümslang 2" en zuigbuis met afsluiter. Incl. 2 opberghaken aan zijkant tank. (bij SmartCombi (PRO) niet mogelijk 

i.c.m. 0654)
04686  Afloopkraan voor het aflaten van water, tot halverwege het vuilwatertankniveau
046867  Afloopkraan voor het aflaten van water tot 2/3e van het vuilwatertankniveau     
0678  Long Life upgrade kit voor vacuümpomp RV6200 / MEC 5000 om de effectieve draaitijd aanzienlijk te verlengen
0468458  Romp vacuümtank spuiten in bedrijfskleur (RAL)        
0468459  Complete unit  spuiten in bedrijfskleur (RAL)          
0484991  Meerprijs voor montage van 2 'keuzekraan' opties         
0484995  Meerprijs voor montage van 3 'keuzekraan' opties        
290800  Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en vlakstraalnozzle        
0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie.         
00165  RDW keuringskosten (kentekenbewijs, legeskosten en aanvraag) voor voertuigen > 3500kg, inclusief kentekenplaat   
007005  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)  
0070  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)       
00710  Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase+ (Slang ND13 & ND16 met ½” aansluiting)    
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie, bestaande uit één uur theorie en één uur praktijktraining. Ideaal voor een correct en 

veilig gebruik van uw machine 

 
Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)
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Technische gegevens

Voordelen 

• Multifunctioneel
• Dubbele kostenbesparing; 

Scherpgeprijsde inbouwunit 
past in lichte bedrijfswagens 
die een geringe investering 
vragen

• Het frame en vacuümtank 
zijn van binnen en buiten 
volledig gegalvaniseerd

• Standaard rijkelijk 
uitgerust, zoals een 
hydraulisch aangedreven 
hogedruk haspel en diverse 
veiligheidsvoorzieningen

• iROM bediening
• Gecombineerde 

olieafscheider/
geluiddemper

• Warmtewisselaar met 
temperatuurbeveiliging

• Uitlaat/geluiddemper rvs
• Diverse opties mogelijk, 

waaronder Webasto 
standkachel voor gebruik bij 
zeer lage temperaturen

Artikel nummer 0306020 0306030

Naam ROM Interventor Combi 200/60 Diesel ROM Interventor Combi 150/75 Diesel

Startsysteem Elektronisch

Motor 23,5kW / 32pk KUBOTA D1105 T EU Stage IIIB Diesel

Hogedruk pomp Speck P45/60 Speck P45/75

Vacuümpomp RV3100, 3100 l/min

Tankinhoud 400l schoonwater / 600l vuilwater

Leeggewicht  
(excl. opties)

ca. 860kg

Afmetingen (lxbxh) HD unit: 1220 x 1100 (b x h) • VAC unit: 1330 x 1245 mm (b x h) • Totale lengte: 2450 mm

Aandrijving HD 
haspel

Hydraulisch

HD rioolreinigings-
slang

60m. ½” (ND13)

Watervulslang-
haspel

Handbediende watervulslanghaspel incl. 50m. 3/4’’ waterslang (ND 20)

Vacuümslang 3” ND 80 x 2,4m + 2” Hi-Vac ND 50 x 9,1m

Geschikt voor 
Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø500mm. 
Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti
Leegzuigen van (vet)putten, septic tanks, kolken etc.
Calamiteitenaanpak bij ernstige wateroverlast 

Aandrijving
Watergekoelde dieselmotor | Elektronisch startsysteem

Hogedruk pomp
Speck P45, 3 plunjer hogedruk pomp 
Reinigingsdruk tot max. 200 bar en een watercapaciteit tot max. 75 l/min

Hogedruk haspel
Hydraulisch aangedreven
Geschikt voor max. 80m ½” (ND13) rioolreinigingsslang

Conservering
Gestraald frame en haspels, poedercoating RAL 7016 Antracietgrijs
Designkap: RAL2004 Zuiver oranje | Frontpaneel, geborsteld rvs
Vacuümtank geheel thermisch verzinkt, zowel van binnen als van buiten
Alle framedelen vacuümmodule volledig thermisch verzinkt

Vacuümpomp
Vacuümpomp RV3100 met een luchtverplaatsing van 3.100 l/min.
Met automatische oliesmering | Afgesteld vacuüm - 0,65 bar 
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

Standaard o.a. voorzien van
400l. watertank | 12l. brandstoftank | Hydraulisch aangedreven HD haspel
60m. 1/2” (ND13) HD rioolreinigingsslang | Watervulslanghaspel met waterslang  
| iROM bedieningssysteem | Hi-Vac zuigslang (ND50 x 9.1m) met zuigbuis (ND50 x 
1m) en kogelafsluiter | Droogloopbeveiliging voor hogedruk pomp

Gecombineerde hogedruk / vacuümunit
ROM Interventor Combi

Opties? Zie ommezijde

Krachtige hogedrukmodule

De hogedrukmodule is voorzien van een 
krachtige Kubota dieselmotor en de Speck 
pomp levert een reinigingsdruk tot max.  
200 bar en een watercapaciteit tot max.  
75 l/min. De machine is geschikt voor het 
volcontinu ontstoppen en reinigen van 
huisaansluitingen. Zelfs het hoofdrioolstelsel 
reinigen tot Ø500mm is mogelijk. 

Gebruiksvriendelijk

De unit combineert bewezen technieken 
met gebruikersvriendelijke eenvoud. Het 
elektrisch startsysteem en de hydraulisch 
aangedreven hogedruk haspel met 
uitklapbaar gelagerd slanggeleidingssysteem 
maakt het werken zeer prettig. 

Compact en wendbaar

De Interventor Combi past in voertuigen 
zoals de Toyota PROACE, Mercedes-Benz 
Vito, Volkswagen Transporter, Renault Trafic 
/ Opel Vivaro, Ford Transit Custom. Deze 
compacte voertuigen zijn zeer wendbaar 
en ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. 
De MB Vito en VW Transporter zijn perfect 
voor in parkeergarages. En, niet onbelangrijk, 
afhankelijk van de gekozen configuratie 
mag het voertuig in veel situaties met een 
normaal rijbewijs (B) bestuurd worden.

Slimme investering

De Interventor Combi past in voertuigen die 
tegen een geringe investering aan te schaffen 
zijn. U profiteert van lage investeringskosten, 
minimale afschrijving en een laag 
brandstofverbruik, dus meer winst!

iROM bediening

De machine is voorzien van iROM bediening, 
inclusief daglicht display en waterdichte 
toetsbediening (IP65). Het intelligente 
besturingssysteem communiceert interactief via 
canbus technologie met onder andere realtime 
functieweergave (uren- en toerenteller etc.) en 
automatische service-interval indicator. 

Betrouwbare vacuümmodule

De vacuümmodule beschikt over een 
600 liter vuilwatertank en een krachtige 
vacuümpomp met automatische oliesmering. 
De installatie is voorzien van alle benodigde 
veiligheidsvoorzieningen, zoals overdruk en 
onderdruk veiligheidsventielen, noodstop, 
dubbel balveiligheidsventiel (voorkomt 
overzuigen) en een vochtafscheider inclusief 
tweede balveiligheidsventiel. 

Inzet bij lage temperaturen

Dit inbouwconcept is in combinatie met 
bijvoorbeeld onze Webasto standkachel 
uitermate geschikt voor gebruik bij zeer lage 
temperaturen.

Meer info op rombv.com

De ROM Interventor Combi is ideaal wanneer u hogedruk en/of 
vacuümwerkzaamheden wilt uitvoeren. In de achterkant van het 
voertuig is de hogedruk module geïnstalleerd en in de zijkant een 
vacuümmodule. Door beide modules in één voertuig te combineren 
kunt u tegelijkertijd spuit- en zuigwerkzaamheden uitvoeren. Riool- en 
oppervlaktereiniging óf het leegzuigen van vetputten, septic tanks, 
kolken of ondergelopen kelders of garages. Het kan allemaal. 

iROM
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 y Langere vacuümslang 15.2m i.p.v. 9.1m 

Langere vacuümslang
 y 007005 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase 
Basic (Slang ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

 y 0070 Spuitkoppenkoffer ROM JetToolcase (Slang 
ND13 & ND16 met ½" aansluiting)

Spuitkoppenkoffers
 y 80m. i.p.v. 40m. 3/8" hittebestendige slang voor 
heetwaterunit

Hittebestendige slang heetwaterunit 

0423519 0617

Vraag naar de actiepakketten

OVERIGE OPTIES

Art.Nr. Omschrijving

02680  Inbouw installatie in Barneveld, bestaande uit inbouwkit, klein materiaal, arbeid en montage volgens CE richtlijnen   
040100  Inbouwkit, bestaande uit o.a. gegalvaniseerde montageplaten, overstortbenodigdheden, rvs uitlaatpijp, -zwachtel en -doorvoer  
0404  Brandstof uit voertuigtank (standaard brandstoftank vervalt), incl. brandstof opvoerpomp, leidingwerk, arbeid en montage   
0447  Aparte brandstoftank       
04794  Afhaspelen HD haspel via de afstandsbediening (alleen i.c.m. hydraulisch aangedreven HD haspel én 8 óf 10 knops afstandsbediening) 
047961  Automatisch starten Kubota motor op bedieningspaneel en afstandsbediening      
041700  Extra kabelhaspel met 50m. kabel (alleen i.c.m. optie radiografische elektrische afstandsbediening HeavyDuty-Remote, 10 knoppen, iROM) 
0481  Vast opgebouwde venturizuiger incl. 10m slang (ND50) en professionele zelfdrijvende kunststof korf (aangesloten op de watertank van een hogedruk 

reinigingsmachine)
0474  Automatisch vulsysteem watertank 12/24V, montage vlottersysteem op vulaansluiting en/of watervulslanghaspel (max. 8 bar voordruk) 
0549  Aanzuig-injector voor antivries, compleet met slang. Voorzien van snelaansluiting in waterfilter     
04431  Overbruggingsschakeling droogloopbeveiliging         
0484  Pulsatiesysteem, handbediend. Voor een lager waterverbruik, de slang gaat verder de leiding in en gaat makkelijker door bochten  
042320  40m. 3/8" HD staalslang, max. 300 bar         
04233  40m. 3/8" HD staalslang, incl. snelkoppelingsnippel op de slang en snelkoppelingswartel op de spuitlans 
0485  80m. i.p.v. 60m. 1/2" HD rioolreinigingsslang  
0551010  Vorstbeschermingssysteem via luchtcompressor; perst water uit het hogedruk circuit (Voor vorstvrij transport en opslag) 
0551050 Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op brandstoftank 

van ROM HD installatie (uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)      
0551070  Vorstbeschermingssysteem via Webasto AirTop 2000ST standkachel incl. thermostaat, scheidingsrelais en extra 74Ah accu, aangesloten op voertuig 

(uitsluitend ingebouwd in B'veld, NL)
0676  Long Life upgrade kit voor vacuümpomp RV3100 / MEC 2000 om de effectieve draaitijd aanzienlijk te verlengen. Kit bestaat uit Kevlar versterkte i.p.v. 

standaard schotten in de vacuümpomp, stalen i.p.v. kunststof filterelement in de olieafscheider én extra oliereservoir.   
290800  Spuitpistool incl. spuitlans 70cm. en vlakstraalnozzle        
0434  Spuitkoppenrekje, gemonteerd op installatie         
00713  Spuitkoppenset 3/8'', bestaande uit granaat, roterende spuitkop, slagnozzle       
00716  Spuitkoppenset ½", bestaande uit granaat 51, roterende spuitkop, slagnozzle     
ST1000  Scholing en praktijktraining voor uw ROM machine bij u op locatie 
 
Zorgeloos onderhoud? Raadpleeg ROM voor alle mogelijkheden omtrent onderhoudspakketten (Budget- of Comfort Service Pakketten)

O
PTIES

 y Vaste vulaansluiting voorzien van STORZ 
koppeling (nokmaat 66mm.) met fijnmazig filter 
op de watertank
 y Vul watertank via STORZ aansluiting (bijv. bij een 
brandkraan) 

 y Via optionele open venturizuiger kunt u ook de 
watertank vullen via oppervlaktewater. Tevens 
kunt u dan kelders, schachten en rioolputten 
leegzuigen

Vaste vulaansluiting via STORZ

0410

 y 2e HD haspel, waarbij vulhaspel vervalt. 
Uitgevoerd met ROM 3-weg kraan/unloader 
combinatie systeem. Excl. HD slang

Tweede hogedruk haspel

04230

 y 0423510 Heetwaterunit 70kW "Commercial 
design", incl. plateau, dieseltank van 
machine, 40m. 3/8" hittebestendige slang en 
schoorsteenpijp   

Heetwaterunit 

0423510

OPTIES ROM INTERVENTOR COMBI

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
HeavyDuty-Remote

 y10 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via led, 
informatie display, externe antenne, uitneembare 
oplaadbare accu, noodstop en laadstation voor 
handzender. (iROM)

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening HeavyDuty-Remote

0478850 04790000

 y Radiografische elektrische afstandsbediening 
Professional-Remote

 y 8 knoppen met druk op/af, traploze 
toerenregeling, informatie terugkoppeling via led, 
noodstop en laadstation voor handzender (iROM)

 y Efficiënter, ergonomischer en veiliger werken
 y Eenmansbediening en meer bewegingsvrijheid

Afstandsbediening Professional-Remote

 y Schijnwerper (led) voorzien van magneetvoet
 y Voor het uitlichten van uw werkplek

Schijnwerper (led)

0424
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  TOPKWALITEIT 

  AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

  KOPEN, HUREN ÓF LEASEN 

  DESKUNDIG ADVIES 

  DEMONSTRATIES OP LOCATIES 

  RUIME VOORRAAD  

  GRATIS BEZORGING (BIJ IDEAL)

  SHOWROOM IN BARNEVELD 

  BESTEL ONLINE OF IN SHOWROOM 

  ‘DIRECT-AAN-DE-SLAG-GARANTIE’ 

  VEILIG EN EENVOUDIG BETALEN 

  SERVICECENTER MET EIGEN REPARATIEDIENST 

  HAAL- EN BRENGSERVICE BIJ REPARATIE

  VERVANGEND APPARAAT BIJ REPARATIE

RIOOLREINIGING
TOEBEHOREN
ROM heeft de vertegenwoordiging van 
diverse gerenommeerde fabrikanten, 
zoals ENZ spuitkoppen en RIDGID 
Kollmann inspectie-, opsporing- en 
ontstoppingsapparatuur. Ook produceert 
ROM zelf handige producten voor de 
rioleur, zoals de revolutionaire ROM 
eSTEAM rookgenerator. 

We bieden u een complete one-stop-shop 
op het gebied van rioolservice. Bij ons 
kunt u altijd rekenen op aanwezige kennis, 
flexibiliteit en uitstekende service. Zo 
bent u met onze servicecentra van RIDGID 
en ENZ verzekerd van deskundig advies 
en hulp voor reparaties op de momenten 
dat u daar behoefte aan heeft. Dankzij een 
grote voorraad onderdelen en onze "in-
house" reparaties kunt u veelal gebruik 
maken van onze unieke "Klaar terwijl uw 
wacht service".

Rioolreinigingstoebehoren:

• Rookgeneratoren 
• Markeer en traceeroplossingen
• Rioolafsluiters 
• ROM Rioolreinigingsslangen
• Hi-Vac vacuüm slangen 
• Putscheppen 
• Puthaken & Deksellichters 
• Haspelwagens 
• Veerinvoergeleiders

Spuitkoppen:

• Standaard spuitkoppen 
• Roterende spuitkoppen 
• Spuitkoppen accessoires 
• Frezen en kettingkloppers
• Shortcutters 
• Industriële reinigingskoppen

Meer informatie? Raadpleeg ROM: +31 (0)342 49 04 17 | info@rombv.com
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Draag- én verrijdbare rookgenerator
ROM eSTEAM

De ROM eSTEAM is een draag- én verrijdbare rookmachine waarmee u 
eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken kunt opsporen, de loop 
van de riolering kunt controleren en snel stankproblemen kunt oplossen 
zonder graaf- of breekwerk. De geavanceerde technologie van deze 
rookgenerator in combinatie met de speciaal ontwikkelde rookvloeistof 
zorgt voor een dichte, constante en 'droge' rook. De krachtige ventilator 
blaast de rook snel door de leiding zodat u met de eSTEAM rookmachine 
niet alleen een perfecte maar ook snelle inspectie realiseert.

Technische gegevens

Toepassingen 

• Scheuren en gaten 
lokaliseren in het 
hoofdriool én kleinere 
leidingen binnenshuis 
(sifons, afvoerleidingen 
etc.), septic tanks en meer...

• 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.

NIEUW

PATENTED

Slimme investering t.o.v. 
traditionele rookmachine

Snellere terugverdientijd

Verbruikt weinig vloeistof 
wat u een flinke besparing 
oplevert

FE

Werk sneller dankzij 
optimale rook

Krachtige ventilator blaast 
rook snel én ver door een 
leiding

Geschikt voor elk type 
rioleringsbuis of aan/
afvoerkanaal

Geavanceerde technologie 
zorgt voor dichte, constante 
en ‘droge’ rook

Lekkages onder grond goed 
op te sporen (komt door 
vrijwel alle grondsoorten heen)

Maximale rookopbrengst, minimaal 
vloeistofverbruik

De combinatie van een unieke vloeistof-
samenstelling en geavanceerde eSTEAM 
technologie zorgt voor een laag 
vloeistofverbruik. Het pulssysteem zorgt 
voor een goede economische toevoer van 
rookvloeistof. En u heeft de mogelijkheid om 
zelf de hoeveelheid rook te bepalen).

Slimme technologie

De unit produceert altijd hoogwaardige, dichte, 
constante en 'droge' rook, dankzij geavanceerde 
technologie. De unieke temperatuurbeheersing 
van de warmtewisselaar zorgt ervoor dat de 
gegenereerde rook van een constante hoge 
kwaliteit is. Slimme digitale regelelektronica 
controleert nauwlettend het verdampingsproces 
van de rookvloeistof en stuurt waar nodig bij.  
Het resultaat? De rookvloeistof is altijd op de 
juiste temperatuur en genereert continu rook, 
zonder dat er verbrande deeltjes of druppeltjes 

Gebruiksvriendelijk

De eSTEAM is zeer eenvoudig in gebruik.  
U kunt sneller werken, dankzij de zeer korte 
opwarmtijd en een geautomatiseerde opstart- 
en afsluitprocedure (voorkomt ook schade aan 
uw apparaat door foutief af te sluiten). U hoeft 
dus niet onnodig lang bij elke klus te wachten. 
Verder is de unit voorzien van vele gemakken, 
zoals een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel 
met helder OLED display, wat zelfs goed leesbaar 
is in fel zonlicht. Met het controleglas kunt u 
altijd de rookproductie zien; ideaal wanneer het 
uiteinde van de slang niet zichtbaar is. En de 
traploos instelbare elektrische ventilator maakt 
het mogelijk om de rookhoeveelheid zeer fijn in 
te stellen en dus af te stemmen op elke situatie.

Makkelijk meenemen en opbergen

De draag- én verrijdbare unit heeft een handige 
handgreep op ergonomische hoogte. Tillen is niet 
meer nodig! Dankzij de robuuste rubberen wielen 
loopt u eenvoudig de trap op.

voorkomen. U beschikt altijd over de optimale 
rookhoeveelheid en dichtheid voor de perfecte 
inspectie.

Geïntegreerde vloeistoftank

De rookgenerator heeft een ruime vloeistoftank 
(2,6 liter) wat onnodig vaak bijvullen voorkomt. 
Het vloeistofniveau is altijd zichtbaar dankzij 
de semi-doorzichtige tank. De geïntegreerde 
vloeistoftank voorkomt schade tijdens transport.

Betrouwbaar en duurzaam

De unit is ontwikkeld op basis van ruim 35 
jaar ervaring en uitgebreid getest in talloze 
veeleisende omgevingen. Het apparaat 
functioneert bij hitte en kou en toont dag in dag 
uit z’n betrouwbaarheid. De eSTEAM heeft een 
zeer robuust buiten- en binnenwerk, waarbij 
de behuizing gemaakt is van stootvaste PE 
kunststof. Het reservoir van de rookvloeistof, de 
slang en het elektriciteitssnoer zijn geïntegreerd 
in het ontwerp en voorkomt beschadigingen. 

Veilig en servicevriendelijk

De installatie heeft nauwelijks onderhoud nodig 
en beschikt over een slimme ‘foutindicatie-
signalering’ zodat eventuele problemen met het 
apparaat snel kunnen worden opgelost. Dankzij 
de temperatuurbegrenzing is de unit beveiligd 
tegen oververhitting. De eSTEAM voldoet aan 
de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en 
consumentenbescherming, zoals gesteld in EU 
richtlijnen (CE-keurmerk).

ROM eSTEAM is standaard voorzien van
ROM eSTEAM rookgenerator, incl. alle geavanceerde functies
Extra lange 7.5 meter kunststofslang (Ø47mm)
2.6 liter rookvloeistof

Optioneel
ROM Radiografische afstandsbediening; voor nog meer bedieningsgemak en 
bewegingsvrijheid. U kunt de rookgenerator op afstand bedienen, zoals het 
inschakelen op afstand en het regelen van ventilatorsnelheid en rookproductie
ROM SmokeStopper; flexibele balg om de slang gemakkelijk in een buis 
te plaatsen en de leiding (Ø70-250mm) luchtdicht af te sluiten rondom de 
rooktoevoerslang. Ideaal wanneer de buiswand oneffenheden vertoont
Extra ROM Rookvloeistof; speciale ROM rookvloeistof levert aantoonbaar 
beter resultaat en verlengt de levensduur van uw unit. Andere vloeistoffen 
kunnen forse schade aan het apparaat toedienen en vieze sporen achterlaten 
in de ruimte waar u inspecteert. Om aanspraak op de garantie te maken, 
dient u altijd gebruik te maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde ROM 
Rookvloeistof

Technische gegevens
Max. rookcapaciteit: 1000 m3/min | 15,5 m3/sec | 62.500 m3/l 
Vloeistoftank: ca. 2.6 liter
Vloeistofverbruik: Slechts 0.9 liter per uur bij maximale uitstoot  
(Zelfs bij maximale rookcapaciteit kunt u de unit maar liefst 160 min. gebruiken)
Leeggewicht: 19.5 kg 
Afmetingen (lxbxh): 32x48x87 cm
Volt: 230 V | 50 Hz (snoerlengte 4 meter)
Max. vermogen: 2700W
Max. druk: 350 mbar
Luchtdruk en rookintensiteit: traploos instelbaar
Temperatuur: Elektronisch begrensd
Beschermingsklasse: IP44
Opwarmtijd: ca. 4 minuten
Display: 2,7" OLED daglicht display (Resolution 128x64 pixels)

Meer info? Raadpleeg ROM

Zeer eenvoudig in gebruik



Teamwork
We zijn trots en doen zaken met een glimlach…elke dag. We waarderen en helpen elkaar om 

succesvol te zijn en om een warme familiaire relatie op te bouwen met collega’s, klanten en 

andere belanghebbenden.

Uitblinken
De kracht van kwaliteit. In onszelf én in alles wat we maken, zeggen en doen. Of het nu 

gaat om mensen, processen, producten of onze service.

Innovatief
We verbeteren onszelf continu en gaan voor vooruitgang in product en proces met als 

uiteindelijke doel “maximale klantwaarde”.

Betrouwbaar  
De kracht van betrouwbaarheid. Respectvol, eerlijk en duidelijk zijn... in alles wat we doen.

Betrokken
We krijgen vrijheid en nemen graag onze verantwoordelijkheid. We tonen onze 

betrokkenheid en dragen zo bij aan onze successen.

ONZE WAARDEN‘Reken op de bewezen prestaties’
Als machinebouwer legt ROM de lat bijzonder hoog. We willen rioolmachines maken die tot 
de verbeelding spreken en harten sneller doen kloppen, elke keer opnieuw. Geavanceerde 
technologie, topkwaliteit, fraaie vormgeving, duurzaamheid en topprestaties: steeds opnieuw 
gaan we voor de absolute top. Waarom? Simpelweg om het werken met een ROM plezierig te 
maken. Wereldwijd rekenen tienduizenden gebruikers elke dag op ROM. Word jij één van hen?

Maximale waarde toevoegen aan de 

activiteiten van onze klanten door de meest 

optimale riool- en mobiele toiletservice 

oplossingen te creëren en deze wereldwijd 

binnen handbereik te brengen.

Wij willen klanten ontzorgen door het 

ontwerpen, produceren en aanbieden 

van een compleet assortiment betaalbare, 

hoogwaardige en innovatieve producten en 

diensten.

Medewerkers bij ROM zijn gedreven om 

dagelijks de verwachtingen van onze klanten 

te overtreffen, met loyaliteit als gevolg. Ons 

doel is om erkend te worden als de beste en 

meest bekwame partner in riool- en mobiele 

toiletservice industrie. Zo worden we een 

belangrijk wereldspeler van formaat, waarbij we 

vast blijven houden aan onze principes.

Essentieel zijn een nauwe samenwerking met 

onze klanten, collega’s en zakenpartners en het 

principe “Mondiaal denken en lokaal handelen”. 

“Think Global, act Local”

MISSIE
Creëren van slimme oplossingen voor de 

riool- en mobiele toiletservice industrie 

door voortdurend nieuwe technologieën, 

producten en methodes te ontwikkelen en 

wereldwijd te vermarkten. Dit alles op een 

duurzame manier om de kwaliteit van het 

milieu en de omgeving waarin we wonen en 

werken te verbeteren.

VISIE
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PUNCHING ABOVE  
ITS WEIGHT
Ontdek de ROM SmartCombi PRO. Meer weten over deze krachtpatser? 
Raadpleeg uw lokale ROM partner of neem contact op met ROM.
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Partner

Twitter: @rombv_NL YouTube: ROM bvFacebook: ROM bv LinkedIn: ROM bv

www.rombv.com

Harselaarseweg 63 
3771 MA Barneveld  
Nederland

Tel. : +31 (0)342 49 04 17 
Fax : +31 (0)342 49 28 00 
E-mail : info@rombv.com
Web : www.rombv.com
 : www.rompartsshop.com
 : www.ridgidkollmann.com


