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gebruikersvriendelijke toilet service technieken
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REKEN OP BEWEZEN PRESTATIES 
VAN ROM

 's Werelds grootste in toilet service units

 Bewezen kwaliteit o.b.v. ruim 35 jaar ervaring

 Dagelijks door duizenden gebruikers wereldwijd 
naar volle tevredenheid ingezet

 Eenvoudig in gebruik (geen kostbare training nodig)

 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

 Kortere werktijd, dus eerder klaar

 Meer machines per dag reinigen betekent meer winst

 Snelle terugverdientijd

 Lichtgewicht opbouw - maximale tankinhoud

 Compacte bouwwijze zorgt voor maximaal 
laadvermogen en opbergruimte

 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

 Ruime keuze (pick-up en chassiscabine opbouw)

 Professionele uitstraling

 Machines direct uit voorraad leverbaar

 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)

 Continu productverbeteringen

‘Als één van Europa's grootste  
verhuurbedrijven voor ROM kiest,  

dan weet je dat ROM de beste keuze is’
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MEER INFO?
+31 (0)342 49 04 17
info@rombv.com

Chassis cabineopbouw

Pick-up

FLEXI 1100/750 PTO

FLEXI 1000/400TYPE 2 FLEXI 1200/800 FLEXI 1900/1100

TYPE T PTOFLEXI 1900/1100 PTO

Compact, lichtgewicht en scherp geprijsd zijn de basiskenmerken van de ROM toilet 
service units. Onze units zijn geschikt voor opbouw op een pick-up truck, open laadbak 
of chassis, die slechts een bescheiden investering vragen. Dankzij het lage eigengewicht 
(vanaf 360kg) houdt u maximaal laadvermogen over. U kunt zo meer schoon- en vuilwater 
meenemen. Hoeveel cabines wilt u per dag reinigen en legen? Welke rijbewijzen hebben 
uw medewerkers? Vind uw passende unit op de volgende pagina's.

Maximaal rendement behaalt 
u met een ROM!



7ROM bv6 ROM bv

Ch
as

si
s 

ca
bi

ne
op

bo
uw

 - 
PT

O

TYPE 2
 VERSIE 1 
• 600l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 200l schoonwatertank (PE)

 VERSIE 2 
• 800l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 200l schoonwatertank (PE)

 AANDRIJVING  
• Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2.500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 360kg / 380kg

 Rijbewijs B
 
 Totale massa voertuig ≤ 3.500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 20 cabines

FLEXI 1200/800
 TANKINHOUD  
• 1.200l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 2 x 400l schoonwatertank (PE) 

 AANDRIJVING  
• Benzinemotor Honda  6,6kW, 9pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2.500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 450kg

 Rijbewijs B
 
 Totale massa voertuig ≤ 3.500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 30 cabines

FLEXI 1000/400
 TANKINHOUD  
• 1.000l vacuümtank (thermisch verzinkt)
• 400l schoonwatertank (PE) 

 AANDRIJVING 
• Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2.500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 380kg

 Rijbewijs B
 
 Totale massa voertuig ≤ 3.500 kg

 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 25 cabines

FLEXI 1900/1100
 TANKINHOUD 
• 1.900l vacuümtank (thermisch verzinkt)
• 2 x 400l & 300l schoonwatertank (PE)         
                                           
 AANDRIJVING  
• Benzinemotor Honda 9,6kW, 13pk hand- en elektrostarter, incl. 

laadstroom schakeling

 VACUÜM / HOGEDRUK 
• Vacuümpomp 4.000l/min. 
• HD installatie 140 bar - 15 l/min

 LEEGGEWICHT  
• ca. 660kg

 Rijbewijs C
 
 Totale massa voertuig ≥ 6.500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 50 cabines

FLEXI 1100/750 PTO
 TANKINHOUD  
• 1.100l vacuümtank (thermisch verzinkt) 
• 2 x 375l schoonwatertank (PE)

 AANDRIJVING 
• PTO aangedreven, standaard incl. hydrauliek olietank met retourfilter, 

hydropomp, hydromotor en leidingwerk. (Hydropomp voor MB Sprinter, 
VW Crafter, MAN TGE en Iveco Daily. Andere voertuigen op aanvraag.)

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 2.500l/min.

 LEEGGEWICHT  
• ca. 580kg

 Rijbewijs B of C
 
 Totale massa voertuig ≥ 3.500 kg

 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 30 cabines

FLEXI 1900/1100 PTO
 TANKINHOUD (THERMISCH VERZINKT) 
• 1.900l vacuümtank / 
• 2 x 400l schoonwatertank & 1 x 300l schoonwatertank (PE)  
 
 AANDRIJVING 
• PTO aangedreven, standaard incl. hydrauliek olietank met retourfilter, 

hydropomp, hydromotor en leidingwerk. (Hydropomp voor MB Atego, 
MAN TGL, Iveco Eurocargo, Iveco Daily, DAF en Mitsubishi Canter.  
Andere voertuigen op aanvraag.)

 VACUÜM / HOGEDRUK 
• Vacuümpomp 4.000l/min. | HD installatie 140 bar - 15 l/min

 LEEGGEWICHT 
• ca. 690kg

 Rijbewijs C
 
 Totale massa voertuig ≥ 6.500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 50 cabines

Pi
ck

-u
p 

un
its

 

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. 

Onze onderdelenwebshop biedt 
uitkomst. De webshop bevat de 
meest voorkomende producten en 
accessoires. U vindt elk onderdeel 
snel en eenvoudig met behulp van 
overzichtelijke afbeeldingen en 
artikelnummers. Ga direct naar  
www.rompartsshop.com om uw 
bestelling door te geven.

Onderdelen nodig?
Voor 12.00 uur besteld,  
dezelfde dag verstuurd!

TYPE T PTO
 TANKINHOUD (THERMISCH VERZINKT) 
• 2.400l vacuümtank / 
• 2 x 750l schoonwatertank
 
 AANDRIJVING 
• PTO aangedreven, standaard incl. hydromotoren, hydropomp, olietank, 

en veiligheden

 VACUÜM 
• Vacuümpomp 5.200l/min.

 LEEGGEWICHT 
• ca. 1.400kg

 Rijbewijs C
 
 Totale massa voertuig ≥ 7.500 kg
 
 Aantal te reinigen cabines (per dag) ≥ 60 cabines

NIEUW!
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Zeer lange levensduur

De vacuümtank is zowel van binnen als 
buiten volledig gegalvaniseerd. Hetzelfde 
geldt voor het trillingsdempend subframe. 
Roestvorming wordt tegengegaan en het 
geheel verzekert een lange levensduur. 

Slimme investering

Deze unit is scherp geprijsd en geschikt 
voor opbouw op een pick-up truck, 
open laadbak of chassis, die slechts een 
bescheiden investering vragen. Dankzij het 
lage eigengewicht (vanaf 360kg) houdt u 
maximaal laadvermogen over. U kunt zo meer 
schoon- en vuilwater meenemen. 

Met de TYPE 2 kunnen per dag ongeveer 20 
tot 25 cabines geleegd worden.

Leverbaar in twee versies

De TYPE 2 is leverbaar in twee uitvoeringen: 
de TYPE 2 600/200 en de TYPE 2 800/200.  
Beide versies hebben een 200 liter 
schoonwatertank. De TYPE 2 600/200 heeft 
een 600 liter vuilwatertank. De 800/200 versie 
heeft een ruimere inhoud van 800 liter.  

Veiligheid

De unit beschikt over veiligheids-
voorzieningen 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.   

De TYPE 2 is de kleinste unit in het assortiment van ROM.  
Klein, maar krachtig! Hij is speciaal ontwikkeld voor het snel en 
eenvoudig legen en reinigen van toiletcabines. Doordat hij klein en 
licht van gewicht is, kan hij op lichte voertuigen of op een aanhanger 
geplaatst worden. Hij past zelfs in de laadbak van een pick-up truck.  
Niet voor niets is hij al jarenlang een bestseller in ons assortiment.

Opties

Pick-up toilet service unit Technische specificatie
ROM TYPE  2

Uitvoering
Pick-up toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van 20 tot 25 toiletcabines per dag
Op lichte voertuigen, aanhangers of pick-up truck (≤ 3500 kg.) / Rijbewijs "B"

Versie 1
Inhoud vacuümtank : 600 liter 
Inhoud watertank : 200 liter (PE, basaltgrijs uitgevoerd)

Versie 2
Inhoud vacuümtank : 800 liter
Inhoud watertank : 200 liter (PE, basaltgrijs uitgevoerd)

Aandrijving
Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en electrostarter inclusief 
laadstroomschakeling
Gemonteerd op trillingsdempend subframe 

Vacuüm
Vacuümpomp RV2500 met een luchtverplaatsing van 2.500 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar 
Gemonteerd op trillingsdempend subframe
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

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

Zuigslang
Hi-Vac zuigslang (NW 50 x 9.1m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Leeggewicht
Circa 360 kg / 380 kg. 

Afmetingen 
Versie 1
Lengte : ca. 1.500 mm.
Breedte :  ca. 1.350 mm.
Hoogte : ca. 1.350 mm.

Versie 2
Lengte : ca. 1.500 mm.
Breedte :  ca. 1.660 mm.
Hoogte : ca. 1.350 mm.

0614
Afloopslang (ND 75 x 2.4m)
0617
Langere zuigslang, 15.2m
06300
Hogedruk installatie 100 bar -  
15 l/min: Hogedrukpomp inclusief 
spuitpistool met dubbele spuitlans, 
20m 3/8’’ HD-slang, RVS/ABS haspel, 
benzinemotor Honda GX 390, 
9.6kW/13pk met elektrostarter in 
plaats van standaardmotor05 
0625
Elektrische lagedruk waterpomp  
14 l/min, 12V, incl. 25m ND 13 slang 
op haspel
06232
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512 
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
061306 
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van gebruikte olie
061308
Aftapkraan vochtafscheider
061300 
Extra oliereservoir voor RV2500 
vacuümpomp
06580
Extra 200l. watertank incl. 
aansluitingen en uitbreiding frame
0271 
Installatie op vlakke laadvloer

Voordelen

• Eenvoudig en snel cabines legen dankzij 
de meest robuuste, flexibele Hi-Vac 
zuigslang van de wereld 

• Veel handigheden om efficiënt 
te kunnen werken, zoals een 
elektrisch gestarte motor en handige 
ophanghaken voor de zuigslang 

• Afloop om moeiteloos water uit de 
vuilwatertank te laten lopen

• Niveauaanwijzer op de tank 
• Gecombineerde olieafscheider/

geluiddemper
• Betrouwbare Honda benzinemotor
• Krachtige vacuümpomp met een 

luchtverplaatsing van max. 2500 liter 
per minuut; gespoten in roestwerende 
zilver metaallak met automatische 
oliesmering

• Frame, vacuümtank en heftruckkokers 
volledig thermisch verzinkt

• Motor-pompcombinatie geplaatst op 
trillingsdempend subframe

• Diverse veiligheidsvoorzieningen
• Zeer eenvoudig op te tillen en te 

verplaatsen door twee heftruckkokers
• Standaard rijkelijk uitgerust en nog 

diverse andere opties mogelijk
• CE-keur

Meer info? Raadpleeg ROM
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Lichtgewicht en compact, zonder kwaliteit in te leveren. Voeg daarbij 
de aantrekkelijke prijs en de keus is gemaakt. Met hoge kwaliteit 
en functionaliteit combineert de FLEXI 1000/400 duurzaamheid, 
gebruiksgemak en betrouwbaarheid die dé toilet service specialist nodig 
heeft. Dit alles om op een comfortabele manier meer cabines per dag te 
ledigen en te reinigen. Want meer cabines reinigen betekent meer winst!

Pick-up toilet service unit
FLEXI 1000/400

Opties

Technische specificatie
Uitvoering
Pick-up toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van 25 tot 30 toiletcabines per dag
Montage op ≤ 3½ tons voertuigen / Rijbewijs "B"

Tankinhoud
1000 liter vacuümtank 
400 liter schoonwater tank (PE, basaltgrijs uitgevoerd)

Aandrijving
Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en electrostarter inclusief 
laadstroomschakeling 
Gemonteerd op trillingdempend subframe

Vacuüm
Vacuümpomp RV2500 met een luchtverplaatsing van 2500 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar 
Gemonteerd op trillingdempend subframe
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

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

Zuigslang
Hi-Vac zuigslang (NW 50 x 9.1m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Leeggewicht
Circa 380 kg. 

Afmetingen 
Lengte : ca. 1.700 mm.
Breedte :  ca. 1.750 mm.
Hoogte : ca. 1.550 mm. 

0614
Afloopslang (ND 75 x 2.4m)
0617
Langere zuigslang, 15.2m
069001
Geïntegreerde afdekkap voor 
bescherming machinecomponenten 
(geanodiseerd aluminium grijs)
063001
Hogedruk installatie 100 bar -  
14 l/min: Hogedrukpomp inclusief 
spuitpistool met dubbele spuitlans, 
20m 3/8’’ HD-slang, RVS/ABS haspel, 
benzinemotor Honda GX 390, 
9.6kW/13pk met elektrostarter in 
plaats van standaardmotor (Let op: 
excl. montage hogedruk haspel) 
06250
Mechanische lagedruk waterpomp 
40 l/min, incl. spuitpistool, 18m 
ND 20 slang op haspel (Let op: 
excl. montage haspel). (Lagedruk 
pomp is uit te schakelen via 
koppelingssysteem)
06232 
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512 
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
061306
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van verbruikte olie
061308 
Aftapkraan vochtafscheider
061309 
Niveau-indicator schoonwatertank
061300 
Extra oliereservoir voor RV2500 
vacuümpomp
0271 
Installatie op vlakke laadvloer
04017 
Opbouwkit FLEXI 1000 / 400

Gescheiden tanksystemen

De unit heeft een 1000 liter vacuümtank en 
een 400 liter schoonwatertank. De tanks 
zijn compleet van elkaar gescheiden zodat 
er geen fecaliën, condens en olie in het 
schoonwater terechtkomen.

Bescherming motor-pompcombinatie

De motor-pompcombinatie is standaard 
geïntegreerd in de unit. Met de optionele 
afdekkap is de unit optimaal beschermd 
tegen alle weersomstandigheden.  
De kap biedt gelijk een mooie plaats voor 
reclame-uitingen.

Met de FLEXI 1000/400 kunnen per dag 
ongeveer 25 tot 30 cabines geleegd worden. 

Geschikt voor 3½ tons voertuigen

De opbouwinstallatie wordt geleverd met 
een betrouwbare Honda benzinemotor 
en is geschikt voor montage op 3½ tons 
voertuigen. Een bijzonder rijbewijs is dus niet 
nodig.

Maximale capaciteit en ruimte

De compacte afmetingen en het lage 
gewicht (vanaf slechts 380kg) bieden de 
mogelijkheid om veel belading mee te 
nemen (toiletcabines, schoon- en vuilwater).

Basaltgrijze tanks

Zoals alle FLEXI's, is ook deze versie uitgerust 
met een basaltgrijze schoonwatertank. De 
donkere kleur vermindert algvorming door 
UV-licht. Bovendien blijft de tank langer mooi. 

Voordelen

• Frame en vacuümtank zijn van binnen 
en buiten volledig gegalvaniseerd 
voor betere prestaties en een langere 
levensduur

• Zeer toegankelijke aanschafprijs
• Motor-pompcombinatie is geïntegreerd 

in de machine (optioneel met afdekkap)
• Vacuümpomp met een luchtverplaatsing 

van max. 2500 l/min; gespoten in 
roestwerende zilver metaallak met 
automatische oliesmering

• Trillingsdempend subframe voor een 
rustige loop van motor-pompcombinatie

• Handig opbergsysteem voor de 
bijgeleverde Hi-Vac zuigslang

• Ruimte op de unit voor reclame-uitingen
• Via geïntegreerde heftruckkokers snel op 

te tillen en te verplaatsen
• Standaard zeer compleet uitgevoerd  

met onder andere diverse 
veiligheidsvoorzieningen, 
dubbelbalveiligheidsventiel, 
vochtafscheider met tweede 
balveiligheidsventiel, gecombineerde 
olieafscheider / geluiddemper, 
drukmeter en niveauwijzer

• Diverse opties mogelijk
• CE-keur

Meer info? Raadpleeg ROM
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De FLEXI 1200/800 pick-up unit is uitgevoerd met een Honda 
benzinemotor. Door de compacte afmetingen en het lage gewicht is 
de installatie geschikt voor praktisch elk voertuigtype met maximaal 
toegestaan totaalgewicht (GVW) van 3,5 ton. In dat geval is rijbewijs B 
voldoende. De machine herbergt een capaciteit van maar liefst 1200 liter 
vuilwater en 800 liter schoonwater. 

FLEXI 1200/800

Prettig en veilig rijgedrag

Het doordachte ontwerp met een laag 
zwaartepunt zorgt dagelijks voor een stabiel 
en veilig weggedrag.

Toiletcabine aanslagen

De unit is standaard voorzien van 
uitschuifbare toiletcabine aanslagen aan 
de voor- en achterkant om op een snelle en 
veilige manier cabines vast te maken en te 
vervoeren.

Met de FLEXI 1200/800 kunnen per dag 
ongeveer 30 tot 35 cabines geleegd worden. 

Vlakke laadbak

De FLEXI pick-up weegt slechts 450 kg en 
is speciaal ontworpen voor voertuigen met 
een vlakke laadvloer. Net als alle andere 
FLEXI's heeft ook deze versie geïntegreerde 
heftruckkokers om de machine snel op te 
kunnen tillen en te (de)monteren.

Optimaal bedieningsgemak

Snel, efficiënt en vooral prettig werken. 
Dat kan met de FLEXI 1200/800. Alle 
bedieningscomponenten zijn op 
ergonomische hoogte geplaatst en bevinden 
zich binnen handbereik. En voor optimaal 
bedieningsgemak is betrouwbaarheid ook 
onmisbaar. Daarom gebruiken wij alleen 
materiaal van bekende kwaliteitsmerken, 
zoals Speck hogedrukpompen, Honda 
motoren en MEC vacuümpompen.  

Opties

Technische specificatie

0614
Afloopslang (ND 75 x 2.4m)
0617
Langere zuigslang 15.2m
06300 
Hogedruk installatie 100 bar -  
15 l/min: Hogedrukpomp inclusief 
spuitpistool met dubbele spuitlans, 
20m 3/8’’ HD-slang, RVS/ABS haspel, 
benzinemotor Honda GX 390, 
9.6kW/13pk met elektrostarter in plaats 
van standaardmotor
0625
Elektrische lagedruk waterpomp  
14 l/min, 12V, incl. 25m ND 13 slang 
op haspel
06232 
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512 
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
061306
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van gebruikte olie
061308 
Aftapkraan vochtafscheider
061309 
Niveau-indicator schoonwatertank
061300 
Extra oliereservoir voor RV2500 
vacuümpomp
0271 
Installatie op vlakke laadvloer

Pick-up toilet service unit

Voordelen

• Betrouwbare Honda benzinemotor 
(Ook leverbaar als PTO uitvoering)

• Lange levensduur, doordat naast 
het frame ook de vacuümtank en 
heftruckkokers volledig thermisch 
verzinkt zijn

• Snel en eenvoudig toiletcabines 
leegzuigen via de bijgeleverde Hi-Vac 
zuigslang met zuigbuis en kogelkraan

• Krachtige vacuümpomp met een 
luchtverplaatsing van max. 2500 liter 
per minuut, gespoten in roestwerende 
zilver metaallak met automatische 
oliesmering

• Handig opbergsysteem voor de Hi-Vac 
zuigslang

• Alle benodigde veiligheidsvoorzieningen, 
zoals overdruk en onderdruk 
veiligheidsventielen en een noodstop

• Dubbel balveiligheidsventiel om 
overzuigen te voorkomen

• Vochtafscheider inclusief tweede  
balveiligheidsventiel

• Standaard met gecombineerde 
olieafscheider / geluiddemper, 
drukmeter en niveauwijzer etc.

• Uitschuifbare toiletcabine aanslagen
• Diverse opties mogelijk

Uitvoering
Pick-up toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van 30 tot 35 toiletcabines per dag 
Montage op ≤ 3½ tons voertuigen / Rijbewijs "B"

Tankinhoud
1200 liter vacuümtank
2x 400 liter schoonwater tank (PE, basaltgrijs uitgevoerd)

Aandrijving
Benzinemotor Honda 6,6kW, 9pk hand- en electrostarter inclusief 
laadstroomschakeling 
Gemonteerd op trillingdempend subframe

Vacuüm
Vacuümpomp RV2500 met een luchtverplaatsing van 2500 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar  
Extra hittebestendige lamellen (Kevlar)
Gemonteerd op trillingdempend subframe
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

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

Zuigslang
Hi-Vac zuigslang (NW 50 x 9.1m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Leeggewicht
Circa 450 kg.

Afmetingen 
Lengte : ca. 1.700 mm.
Breedte :  ca. 2.130 mm.
Hoogte : ca. 1.500 mm. 

Meer info? Raadpleeg ROM
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De FLEXI 1900/1100 is dé grote jongen voor het echte werk.  
De opbouwinstallatie is geschikt voor montage op 6,5 tot 7,5 tons 
voertuigen en leverbaar met een Honda benzine motor. Standaard 
wordt de unit geleverd met een hogedruk installatie (140 bar - 15 l/min) 
inclusief Speck hogedrukpomp, haspel met automatisch oprolfunctie 
en 20m. 3/8'' hogedruk slang. Met de FLEXI 1900/1100 kunnen per dag 
ongeveer 50 tot 55 toiletcabines geleegd worden.

Pick-up toilet service unit

Voordelen

• Standaard met hogedrukinstallatie 
• Spuitpistool incl. dubbele lans en houder
• Lange levensduur, dankzij duurzame 

constructie met thermisch verzinkt 
frame, tank en heftruckkokers  
(zowel van buiten als van binnen)

• Robuuste Honda benzinemotor  
(Ook leverbaar als PTO uitvoering) 

• Krachtige vacuümpomp met een 
luchtverplaatsing van maar liefst 
4000 liter per minuut, gespoten in 
roestwerende zilver metaallak met 
automatische oliesmering

• Trillingsdempend subframe; rustige loop 
van motor-pompcombinatie

• Heavy-duty toiletcabine aanslagen om 
toiletcabines veilig te vervoeren

• Robuuste Hi-Vac zuigslang met 
2" zuigpijp en afsluiter, inclusief 
ophangsysteem en zuigbuishouder

• Standaard met onder andere over- en 
onderdruk veiligheidsventielen, dubbel 
balveiligheidsventiel, vochtafscheider 
met tweede balveiligheidsventiel, 
gecombineerde olieafscheider 
/ geluiddemper, drukmeter en 
niveauwijzer

• Diverse opties mogelijk

Opties

Technische specificatie
Uitvoering
Pick-up toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van 50 tot 55 toiletcabines per dag
Montage op 6½ tot 7½ tons voertuigen / Rijbewijs "C"

Tankinhoud
1900 liter vacuümtank
2 x 400 liter & 1 x 300 liter schoonwater tank (PE, basaltgrijs uitgevoerd)

Aandrijving
Benzinemotor Honda 9,6kW, 13pk hand- en electrostarter inclusief 
laadstroomschakeling 
Gemonteerd op trillingdempend subframe

Vacuüm
Vacuümpomp RV4000 met een luchtverplaatsing van 4000 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar 
Gemonteerd op trillingdempend subframe
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

Hogedruk
Hogedruk installatie: HD-pomp inclusief spuitpistool met dubbele spuitlans, 
20m 3/8’’ HD-slang en RVS/ABS haspel

Conservering
Vacuümtank geheel thermisch verzinkt, zowel van binnen als van buiten
Alle framedelen volledig thermisch verzinkt uitgevoerd
Voorzien van toiletcabine stootbumpers

Zuigslang
Hi-Vac zuigslang (NW 50 x 9.1m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Leeggewicht
Circa 660 kg. 

Afmetingen 
Lengte : ca. 2.300 mm.
Breedte :  ca. 2.250 tot 2.450 mm. (instelbaar met cabine aanslagen)
Hoogte : ca. 1.452 mm. 

06145
Afloopslang (ND 75 x 2.4m), 
incl. ophanghaken en 
bevestigingsrubbers 
0617
Langere zuigslang, 15.2m
0618
Langere zuigslang, 18.2m
0625
Elektrische lagedruk waterpomp 14 
l/min, 12V, incl. 25m ND 13 slang op 
haspel
06405
Bescherming HD-pomp tegen 
vorstschade (HD-pomp is uit te 
schakelen via koppelingssysteem)
06232 
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
048514
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (Perrot 4”)
061306
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van verbruikte olie
061308 
Aftapkraan vochtafscheider
061309 
Niveauindicator schoonwatertank
061303 
Extra olie reservoir voor RV4000 
vacuümpomp
06540
Handbediende design 
zuigslanghaspel (RAL 9006 Blank 
aluminiumkleurig), gemonteerd op 
zijkant van vacuumtank
0633 
Spuiten in één kleur naar wens
06330 
Spuiten in één kleur naar wens van 
kunststof box om installatie; exclusief 
2 rolluiken
02710 
Installatie op vlakke laadvloer

FLEXI 1900/1100

Ergonomisch werken 

De volledige bediening bevindt zich op 
ergonomische werkhoogte en alles is direct 
binnen handbereik. Dit werkt niet alleen 
sneller, makkelijker en veiliger; ergonomisch 
werken is beter voor het lichaam en zorgt 
voor minder ziekteverzuim.

Standaard compleet uitgevoerd

De unit is standaard voorzien van 
vele gemakken, zoals een hogedruk 
installatie, uitschuifbare Heavy-Duty 
toiletcabine aanslagen en diverse 
veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast is er 
een ruime keuze aan unieke opties, zoals 
een kunststof box om de installatie, een 
standkachel heatingsysteem en een 
bescherming voor de hogedrukpomp tegen 
vorstschade.  

Maximale tankcapaciteit

De FLEXI 1900/1100 heeft een 1900 
liter vacuümtank en maar liefst drie 
schoonwatertanks van PE. De eerste 
watertank heeft een inhoud van 300 liter en is 
bij uitstek geschikt voor de hogedrukreiniger. 
De andere twee watertanks hebben een 
capaciteit van 400 liter om bijvoorbeeld 
cabines mee af te vullen met schoon of blauw 
water.  

Maximale beladingscapaciteit

Ondanks de grote capaciteit is het 
leeggewicht van de FLEXI 1900/1100 slechts 
660 kg. Zo kunt u meer belading meenemen, 
zoals toiletcabines, schoon- en vuilwater. 
Dankzij de optimale gewichtsverdeling en 
een laag zwaartepunt kan veilig met een 
volbeladen unit gereden worden. 

Meer info? Raadpleeg ROM



‘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.

‘Het antwoord is simpel... 
je kunt er op rekenen’

waarom ik voor rom kies?

    Kaspische Zee

Deze FLEXI wordt nu gebruikt om  
de toiletten leeg te zuigen bij een 
groot project op de Kaspische Zee  
in Centraal Europa.
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De FLEXI 1100/750 PTO heeft een oersterke 1100 liter vacuümtank, een 
ruime 750 liter schoonwatertank en is toch compact en licht in gewicht. 
Hierdoor kunt u zoveel mogelijk schoon- en vuilwater, toiletcabines en 
andere zaken meenemen. De unit is geschikt voor voertuigen met een 
maximaal toegestaan totaalgewicht (GVW) van ≥ 3,5 ton (B-rijbewijs). 
en rijkelijk uitgerust met een olieafscheider, vochtafscheider en diverse 
veiligheidsvoorzieningen. Maar dat is nog niet alles! De unit beschikt 
ook over ruimtes aan weerszijden voor maximale bescherming van 
machinecomponenten én extra opbergruimte. Beide ruimtes zijn voorzien 
van afdekkappen om uw bedrijfsuitingen op te plaatsen.

FLEXI 1100/750 PTO

Ruime tankinhoud

De FLEXI 1100/750 PTO heeft een 
ruime 1100 liter vacuümtank en twee 
schoonwatertanks met een inhoud van 375 
liter elk. De watertanks zijn gemaakt van 
duurzaam polyethyleen (PE). De donkere 
kleur van de schoonwatertanks voorkomt 
algvorming door UV-straling. Voor extra 
gewichtsbesparing kunt u de tankcapaciteit 
aanpassen naar een 1000 liter vacuümtank en 
twee schoonwatertanks van elk 325 liter.

Meer reinigen, meer winst

De volledige bediening bevindt zich op 
ergonomische werkhoogte én alles is 
direct binnen handbereik. Hierdoor kunt u 
comfortabel werken en bent u in staat meer 
cabines per dag te ledigen en te reinigen. 
Want meer cabines reinigen betekent meer 
winst!

Aandrijving via voertuigmotor (PTO)

De FLEXI 1100/750 PTO is vanaf de tekentafel 
volledig ontworpen om te worden 
aangedreven via de voertuigmotor (PTO) in 
plaats van een separate motor in de machine. 
Voertuigmotoren zijn stiller waardoor u 
minder last van motorlawaai heeft tijdens 
het reinigen van toiletcabines. Ook profiteert 
u van ruimte- en gewichtsbesparingen, 
milieuvoordelen en meer!

Maximale sterkte en duurzaamheid

De machine kan decennialang meegaan. 
De installatie is gemaakt uit oersterk staal 
en zowel van binnen als buiten volledig 
thermisch verzinkt, zodat de tank beschermd 
is tegen corrosie. Verder is deze FLEXI 
voorzien van een beschermkap aan de zijkant 
om de vacuümpomp en andere onderdelen 
goed te beschermen.

Chassis cabineopbouw toilet service unit

Voordelen

• Standaard gemonteerd op chassis, 
inclusief aansluiting PTO/voertuig  
(In B’veld, NL). Voertuig moet voorzien 
zijn van juiste uitvoering & specificaties)

• PTO is een efficiënte en betrouwbare 
manier van aandrijven om de totale 
kosten te verlagen

• Vacuümtank (binnen en buiten) en 
frame zijn volledig thermisch verzinkt

• Krachtige vacuümpomp met een 
luchtverplaatsing van max. 2500 liter 
per minuut, gespoten in roestwerende 
zilver metaallak met automatische 
oliesmering

• Handig opbergsysteem voor de 
bijgeleverde Hi-Vac zuigslang

• Alle benodigde veiligheidsvoorzieningen, 
zoals overdruk en onderdruk 
veiligheidsventielen en een noodstop

• Dubbel balveiligheidsventiel om 
overzuigen te voorkomen

• Vochtafscheider inclusief tweede  
balveiligheidsventiel

• Standaard met o.a. olieafscheider 
/ geluiddemper, drukmeter en 
niveauwijzer, opbergcompartiment 
in vacuümtank en geïntegreerde 
afdekkappen voor maximale 
bescherming (én ruimte voor reclame)

• Diverse opties mogelijk

Opties

Technische specificatie

0614
Afloopslang (ND 75 x 2.4m)
0617
Langere zuigslang, 15.2m
063002 
Hogedruk installatie (via hydraulisch 
systeem) 140 bar - 15 l/min: HD-
pomp incl. spuitpistool met dubbele 
spuitlans, 20m 3/8’’ HD-slang, RVS/ABS 
haspel0
0625
Elektrische lagedruk waterpomp 14 
l/min, 12V, incl. 25m ND 13 slang op 
haspel
06232 
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
061306
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van verbruikte olie
061308 
Aftapkraan vochtafscheider
061309 
Niveauindicator schoonwatertank
061300 
Extra olie reservoir voor RV2500 
vacuümpomp
0654
Handbediende design 
zuigslanghaspel (RAL 9006 Blank 
aluminiumkleurig), gemonteerd op 
zijkant van vacuumtank
0626
Opbergkist van polyethylen
0424015
Schijnwerper (LED) gemonteerd op 
cabineaanslag, incl. montage
0633
Spuiten in één kleur naar wens

Uitvoering
Chassis cabineopbouw toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van 30 tot 50 toiletcabines per dag
Montage op 3,5 of 5 tons voertuigen / Rijbewijs "B" of "C1"
 
Tankinhoud
1100 liter vacuümtank 
2x 375 liter schoonwater tank van PE, basaltgrijs uitgevoerd (met
inspectiedeksel voorzien van ontluchting en vlotterafsluiter om het vullen 
automatisch te stoppen zodra watertank vol is.)
Let op: tankcapaciteiten zijn aan te passen naar 1000 liter vacuüm en/of
650 liter schoonwater)

Aandrijving
PTO aandrijving via voertuigmotor
Standaard incl. hydrauliek olietank met retourfilter, hydropomp, hydromotor en 
leidingwerk (Hydropomp voor MB Sprinter, VW Crafter, MAN TGE en Iveco Daily.
Andere voertuigen op aanvraag)

Vacuüm
Vacuümpomp RV2500 met een luchtverplaatsing van 2500 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar 
Extra hittebestendige lamellen (Kevlar)
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper
Opbergcompartiment in vacuümtank incl. geïntegreerde afdekkap 
Geïntegreerde afdekkap voor bescherming machinecomponenten (RAL 9006 
Blank aluminiumkleurig)

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

Zuigslang
Hi-Vac zuigslang (NW 50 x 9.1m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Leeggewicht
Circa 580 kg. 

Afmetingen 
Lengte : ca. 2.170 mm.
Breedte :  ca. 2.270 mm.
Hoogte : ca. 1.560 mm. 

Meer info? Raadpleeg ROM
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De FLEXI 1900/1100 PTO heeft grote capaciteiten en is toch compact. 
Met gemak kunt u 50 toiletcabines per dag reinigen. De unit is geschikt 
voor montage op 6,5 tot 7,5 tons voertuigen. De aandrijving gaat via 
de voertuigmotor. U levert het voertuig aan en ROM regelt de rest. 
Net als bij de pick-up versie wordt de PTO uitvoering geleverd met een 
hogedruk installatie (140 bar - 15 l/min).

Veiligheid, comfort en efficiency

De FLEXI 1900/1100 PTO uitvoering is 
grootendeels gelijk aan de pick-up versie. 
Uitschuifbare Heavy-Duty toiletcabine 
aanslagen, bediening op ergonomische 
werkhoogte, gecombineerde olieafscheider 
/ geluiddemper, drukmeter, niveauwijzer... 
noem het maar op. Hetzelfde geldt voor alle 
benodigde veiligheidsvoorzieningen, zoals 
overdruk en onderdruk veiligheidsventielen, 
een noodstop, Dubbel balveiligheidsventiel 
en de vochtafscheider inclusief tweede  
balveiligheidsventiel.

Hogedruk installatie

Standaard wordt de unit geleverd met een 
hogedruk installatie (140 bar - 15 l/min) 
inclusief Speck hogedrukpomp, haspel 
met automatisch oprolfunctie en 20m. 3/8'' 
hogedruk slang.

Aandrijving via voertuigmotor

Minder geluid, minder brandstofverbruik 
en minder onderhoud. Zo maar wat 
voordelen van een PTO-aandrijving. Doordat 
de installatie wordt aangedreven door 
de voertuigmotor hoeft u niet onnodig 
tussendoor te tanken. Wel zo efficiënt.  

Maximale capaciteit

De FLEXI 1900/1100 heeft een 1900 liter 
vacuümtank en drie schoonwatertanks (PE) 
met een capaciteit van maar liefst 1100 liter. 
Ondanks de grote capaciteit is het 
leeggewicht van de FLEXI 1900/1100 PTO 
slechts 690 kg. Zo kunt u meer belading 
meenemen, zoals toiletcabines, schoon- en 
vuilwater.   

Voordelen

• Standaard gemonteerd op chassis, 
inclusief aansluiting PTO/voertuig  
(In B’veld, NL). Voertuig moet voorzien 
zijn van juiste uitvoering & specificaties)

• PTO is een efficiënte en betrouwbare 
manier van aandrijven om de totale 
kosten te verlagen

• Degelijke duurzame constructie met 
thermisch verzinkt frame en tank, zowel 
van buiten als van binnen

• Lichtgewicht zodat meer belading 
meegenomen kan worden zoals 
toiletcabines of schoon- en vuilwater

• Voorzien van toiletcabine stootbumpers
• Hogedruk-installatlie 140 bar - 15 l/min 
• Krachtige vacuümpomp met een 

luchtverplaatsing van maar liefst 
4000 liter per minuut, gespoten in 
roestwerende zilver metaallak met 
automatische oliesmering

• Heavy-duty toiletcabine aanslagen
• Robuuste Hi-Vac zuigslang met 

2" zuigpijp en afsluiter, inclusief 
ophangsysteem en zuigbuishouder

• Diverse opties mogelijk, zoals een 
carrosserie opbouw; Laadplateaus, 
inclusief zijrijbeveiliging voor unit en 4 
toiletcabines, incl. toebehoren.

Opties

Technische specificatie
Uitvoering
Chassis cabineopbouw toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van 50 tot 55 toiletcabines per dag 
Montage op 6½ tot 7½ tons voertuigen / Rijbewijs "C"

Tankinhoud
1900 liter vacuümtank
2 x 400 liter & 1 x 300 liter schoonwater tank (PE, basaltgrijs uitgevoerd)

Aandrijving
PTO aandrijving via voertuigmotor
Standaard incl. hydrauliek olietank met retourfilter, hydropomp, hydromotor en 
leidingwerk (Hydropomp voor MB Atego 813/16/18, MAN TGL 7.150/180, 
Iveco Eurocargo ML 75 E14/16/18, Iveco Daily 70C21, DAF LF 45, 
Mitsubishi Canter 7C15/18; Andere voertuigen op aanvraag)

Vacuüm
Vacuümpomp RV4000 met een luchtverplaatsing van 4000 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar
Gemonteerd op trillingdempend subframe
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

Hogedruk
Hogedruk installatie: HD-pomp inclusief spuitpistool met dubbele spuitlans, 
20m 3/8’’ HD-slang en RVS/ABS haspel

Conservering
Vacuümtank geheel thermisch verzinkt, zowel van binnen als van buiten
Alle framedelen volledig thermisch verzinkt uitgevoerd
Voorzien van toiletcabine stootbumpers

Zuigslang
Hi-Vac zuigslang (NW 50 x 9.1m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Leeggewicht
Circa 690 kg. 

Afmetingen 
Lengte : ca. 2.300 mm.
Breedte :  ca. 2.250 tot 2.450 mm. (instelbaar met cabine aanslagen)
Hoogte : ca. 1.452 mm. 

06145
Afloopslang (ND75 x 2.4m), 
incl. ophanghaken en 
bevestigingsrubbers 
0617
Langere zuigslang, 15.2m
0618
Langere zuigslang, 18.3m
0625
Elektrische lagedruk waterpomp  
14 l/min, 12V, incl. 25m ND 13 slang 
op haspel
06405
Bescherming HD-pomp tegen 
vorstschade (HD-pomp is uit te 
schakelen via koppelingssysteem)
064801 
Twee hydraulische toiletcabineliften, 
ca. 250kg, gemonteerd aan zijkant 
voertuig (enkele hefcilinder)
06232 
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
048514
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (Perrot 4”)
061306
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van verbruikte olie
061308 
Aftapkraan vochtafscheider
061309 
Niveauindicator schoonwatertank
061303 
Extra olie reservoir voor RV4000 
vacuümpomp
06540
Handbediende design 
zuigslanghaspel (RAL 9006 Blank 
aluminiumkleurig), gemonteerd op 
zijkant van vacuumtank
0642
Opbergkist van polyethyleen  
(LxBxH: 1000x480x480mm) 
06562
Opberg kooisysteem t.b.v. 
toiletcabines
0633
Spuiten in één kleur naar wens.
06330 
Spuiten in één kleur naar wens van 
kunststof box om installatie; exclusief 
2 rolluiken

FLEXI 1900/1100 PTO
Chassis cabineopbouw toilet service unit

More info? Consult ROM
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De TYPE T PTO is de meest krachtige service unit in het programma 
van ROM. De machine is geschikt voor montage op diverse 
bedrijfsvoertuigen van 7,5 ton of groter. De zeer grote tankcapaciteiten 
zorgen ervoor dat het tussentijds legen van de vacuümtank en het vullen 
van de schoonwatertank tot een minimum beperkt wordt. Met de TYPE T 
bent u klaar voor het grote werk. 

TYPE T PTO

Standaard carrosserie opbouw

Standaard beschikt de TYPE T PTO over een 
carrosserie opbouw, bestaande uit
laadplateaus, inclusief zijrijbeveiliging voor 
unit en 4 toiletcabines en toebehoren.

En nog veel meer extra's

Ook leveren we standaard bij de machine 
vele extra's, zoals een opbergkist, 15,2 meter 
Hi-Vac zuigslang inclusief ophangsysteem, 
toiletcabineaanslagen en diverse 
veiligheidsvoorzieningen. Ook zijn er zeer 
veel opties mogelijk zoals een hogedruk 
installatie, liften, zuigslanghaspel en een 
kooisysteem om toiletcabines op te bergen.

Met de TYPE T PTO kunnen per dag ruim 60 
cabines geleegd worden.

Zeer ruime capaciteiten

De TYPE T PTO beschikt over een 
driekamertank onderverdeeld in een 
vacüumtank met vuilwatercapaciteit 
van maar liefst 2400 liter en twee ruime 
schoonwatertanks van 750 liter elk. 

Aandrijving via voertuigmotor

De installatie wordt vast opgebouwd door 
ROM op een door de klant aangeleverd 
chassis. De aandrijving verloopt via de 
voertuigmotor. Deze PTO-aandrijving heeft 
niet alleen bedrijfseconomische voordelen 
zoals besparing op brandstof en onderhoud. 
Het systeem is ook heel milieuvriendelijk en 
levert een aanzienlijke geluidsreductie op. 
Tussendoor bijtanken is ook niet meer nodig. 
Dit maakt het werken aangenamer.  

Opties

0614
Afloopslang (ND 75 x 2.4m)
0634
Langere zuigslang, 18.3m
064801 
Twee hydraulische toiletcabineliften, 
ca. 250kg, gemonteerd aan zijkant 
voertuig (enkele hefcilinder)
063002 
Hogedruk installatie (via hydraulisch 
systeem) 140 bar - 15 l/min: HD-
pomp incl. spuitpistool met dubbele 
spuitlans, 20m 3/8’’ HD-slang, RVS/ABS 
haspel0
06232 
Actief koolfilter voor luchtfiltratie en 
geluidsreductie, bestaande uit RVS 
behuizing met filterelement
048512 
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (3” Camlock) voor UK markt
048514 
Unit uitgerust met koppeling aan 
afloop (Perrot 4”)
061306
Aftapkraan olieafscheider voor het 
aftappen van verbruikte olie
061308 
Aftapkraan vochtafscheider
061304
Extra olie reservoir voor RV5200 
vacuümpomp
0654
Handbediende zuigslanghaspel, 
gemonteerd op zijkant van 
vacuumtank
06542
Hydraulische aandrijving 
vacuümhaspel, voor opwinden 
vacuümslang (afwinden middels 
vrijloopstand
0642
Extra opbergkist van polyethyleen 
(LxBxH: 1000x480x480mm)
06561
Opberg kooisysteem t.b.v. 
toiletcabines
0633
Spuiten in één kleur naar wens

Chassis cabineopbouw toilet service unit

Voordelen

• PTO aandrijving: standaard inclusief 
hydromotoren, hydropomp, olietank en 
veiligheden 

• Standaard gemonteerd op chassis, 
inclusief aansluiting PTO/voertuig  
(In B’veld, NL). Voertuig moet voorzien 
zijn van juiste uitvoering & specificaties)

• Lange levensduur, dankzij duurzame 
constructie met thermisch verzinkt 
frame en tank (zowel van buiten als van 
binnen) 

• Zeer krachtige vacuümpomp met een 
luchtverplaatsing van max. 5200  liter 
per minuut, gespoten in roestwerende 
zilver metaallak met automatische 
oliesmering

• Alle benodigde veiligheidsvoorzieningen, 
zoals overdruk en onderdruk 
veiligheidsventielen en een noodstop

• Dubbel balveiligheidsventiel om 
overzuigen te voorkomen

• Vochtafscheider inclusief tweede  
balveiligheidsventiel

• Standaard met o.a. gecombineerde 
olieafscheider / geluiddemper, 
drukmeter en niveauwijzer

• Uitschuifbare toiletcabine aanslagen
• Diverse opties mogelijk

Uitvoering
Chassis cabineopbouw toilet service unit

Geschikt en gecertificeerd voor
Het legen en reinigen van ≥ 60 toiletcabines per dag
Montage op ≥ 7½ tons voertuigen / Rijbewijs "C"
 
Tankinhoud
2400 liter vacuümtank
2x 750 liter schoonwatertank

Aandrijving
PTO aandrijving via voertuigmotor
Standaard incl. hydrauliek olietank met retourfilter, hydropomp, hydromotor en 
leidingwerk (Voertuigen op aanvraag)

Vacuüm
Vacuümpomp RV5200 met een luchtverplaatsing van 5200 l/min.
Met automatische oliesmering
Afgesteld vacuüm - 0,65 bar
Extra hittebestendige lamellen (Kevlar)
Gemonteerd op trillingdempend subframe
Gecombineerde olieafscheider/geluiddemper

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

Zuigslang
Hi-Vac Zuigslang (NW 50 x 15.2m) met zuigbuis (NW 50 x 1m) en kogelafsluiter

Opbergkist
Opbergkist van polyethylen (LxBxH: 600x500x500mm)

Leeggewicht
Circa 1400 kg. 

Afmetingen service unit
Lengte : ca. 2.400 mm.
Breedte :  ca. 1.900 mm.
Hoogte : ca. 1.900 mm. 

Afmetingen laadplateaus
Lengte : ca. 2.400 mm.
Breedte :  ca. 1.300 mm.

Meer info? Raadpleeg ROM

Technische specificatie



NIEUW: 
LEASE nu uw 
toiletservice unit!
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 leaset u al een ROM TYPE 2 vanaf €157 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

Zelf onderhoud uitvoeren? Bestel onze handige onderhoudskits voor uw toilet service unit.

WWW.ROMPARTSSHOP.COM

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!



NIEUWS, ACTIES EN TIPS?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op rombv.comwaar ik mijn 

onderdelen bestel?

‘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 



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

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In geval deze brochure in een andere taal ter beschikking is gesteld,  
en zich een geschil over interpretatie of uitleg voordoet, prevaleert te allen tijde de tekst in de Nederlandse catalogus.  

Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv, 02/2018. 


