
ACTIEFOLDER
Kom de producten zelf uitproberen in Nederland én België

 EXPERIENCE CENTER
NIEUW

Bel +31 (0)342 49 04 17  
of bestel op ridgidkollmann.com

 Reken op bewezen prestaties
  

 Voor 13.00 uur besteld, morgen in huis*

 Topkwaliteit voor aantrekkelijke prijzen

 Kopen, huren of leasen

 Deskundig advies; óók bij u op locatie

 Demonstraties bij u op locatie

 Veelal uit voorraad leverbaar

 Experience centers in Nederland en België

 Bestel eenvoudig en snel via webshop

 Gratis bezorgen (iDEAL & Bancontact)

 ‘Direct-aan-de-slag-garantie’

 Servicecenter met eigen reparatiedienst

 Haal- en brengservice

 Vervangend apparaat bij reparatie

ROM hogedruk rioolreinigers 
Bekijk de nieuwe modellen op pag. 22

RIDGID penetrerende koppen 
Los volledige verstoppingen snel op. Zie pag. 15

Nieuw Nieuw



Mini SeeSnake®  
TruSense™ self-levelling
61 meter

 Leidingen Ø40-200mm, 90° bochten  
vanaf Ø50mm

 30mm TruSense™ self-leveling camera met  
18 high-intensity leds

 Extra lange duwkabel 61m: nu nog langere 
lengtes in één keer inspecteren

De webshop ridgidkollmann.com is de grootste 
in Nederland en België. En dat is niet voor niets. 
We hebben een enorm assortiment met scherpe 
aanbiedingen. Profiteer weer van aantrekkelijke 
kortingen! Voor 13.00 uur besteld is vaak morgen 
al gratis geleverd. En vergeet niet, naast de snelle 
levertijd én scherpe prijzen profiteert u bij ons van 
vele extra´s. Ontdek de voordelen op pagina 10.

Eenvoudig en snel online bestellen
 
Wordt u liever persoonlijk geholpen? 
Bezoek dan één van onze echte experience centers 
in Nederland én België voor specialistisch advies. Of 
bel +31 342 49 04 17 | +32 54 24 01 49 óf mail naar 
info@ridgidkollmann.com

SeeSnake® camerahaspels 
met TruSense, self-levelling 
én opsporingszender

 ‘s Werelds beste (riool)inspectiecamera

 Beste balans tussen stijfheid (voor 
duwkracht) en flexibiliteit (om door 
bochten te kunnen)

 Boordevol geavanceerde functies

 HDR (High dynamic range) beeldsensor

 TiltSense™ geeft hellingshoek van camera 
weer

 Wi-Fi - gebruik smartphone of tablet als 
tweede monitor. En stuur rapport direct 
door naar kantoor

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

 Krachtige 512 Hz FleXmitter® opsporings-
zender

 Incl. zelfnivellerende camerakop met 
robuuste heldere LED’s, centreergeleiders 
en meer

   |   

ART. NR. 63628

7.314,-

6.890,-

SCAN VOOR INFO

SeeSnake® TruSense™  
self-levelling 61 meter

 Leidingen Ø50-300mm, 90° bochten vanaf 
Ø75mm

 35mm TruSense™ self-levelling camera met  
18 high-intensity leds

 61m lange duwkabel

SeeSnake® TruSense™  
self-levelling 99 meter

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

ART. NR. 63583

11.182,-

Prijs op aanvraag

ART. NR. 63603

10.135,-

9.590,-

Hallo, wij zijn RIDGIDKollmann.com
Reken op bewezen 
prestaties

 Voor 13.00 uur besteld, 
morgen in huis*

 Topkwaliteit voor 
aantrekkelijke prijzen

 Gratis bezorgd bij iDEAL 
en Bancontact

 Demonstraties op locatie

 Experience centers in 
Nederland en België
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    Bekijk alles op 



SeeSnake® CS65xr    
digitale rapportage monitor

 6,5” daglicht display voor kristalhelder 
beeld

  Nú nog scherper beeld dankzij hoge  
 resolutie (1024 × 768 XGA) 

 Waterbestendig toetsenbord om  
on-screen titels en notities toe te voegen

 Gebruik smartphone of tablet als tweede 
monitor met HQx Live app

 Via Wi-Fi of Bluetooth de inspectie/rapport 
direct naar kantoor of klant sturen 

 Foto / video op USB opslaan: 2x USB poort

 Boordevol geavanceerde functies; 
PhotoTalk™, HQ software, GPS en meer

 Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake 
camerahaspels

 Voeding: 230V adapter of 18V Advanced 
Lithium accu (optioneel)

RIDGID 18V 5.0Ah Li-ion 
accu      

 Lekker lang doorwerken dankzij extra 
krachtige batterij

 Volledig opgeladen in slechts 82 minuten

RIDGID 230V snellader 

 Nú ook met autolader om onderweg 
accu's op te laden

 Werkt ook met voorgaande RIDGID 18V 
accu's

SeeSnake® CS12x    
digitale rapportage monitor 

 Extra groot 12,1” daglicht display  
(1024x768 pixels)

 Snellere opstarttijd dankzij krachtigere 
processor 

 Langer doorwerken zonder opladen 
dankzij 2 x 18V Advanced Lithium accu´s

 Gebruik smartphone of tablet als tweede 
monitor met HQx Live app

 Via Wi-Fi of Bluetooth de inspectie/rapport 
direct naar kantoor of klant sturen 

 Foto / video op USB opslaan: 2x USB poort

 Boordevol geavanceerde functies; 
PhotoTalk™, HQ software, GPS en meer 

 Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake 
camerahaspels

 Voeding: 230V adapter of 18V Advanced 
Lithium accu (optioneel)

SeeSnake® CS6x VERSA    
digitale inspectiemonitor + 
accupack  

 Daglicht display 5,7” voor kristalhelder 
beeld 

 Verstelbare hoogte en verbeterde kijkhoek 

 Waterbestendig toetsenbord voor 
bediening van camera- en monitorfuncties

 Gebruik smartphone of tablet als tweede 
monitor met HQx Live app

 Via Wi-Fi of Bluetooth uw inspectie/rapport 
direct doorsturen naar kantoor of klant

 Foto / video op USB opslaan: 1x USB poort

 Boordevol geavanceerde functies; 
PhotoTalk™, HQ software en meer

 Gebruik i.c.m. alle RIDGID SeeSnake 
camerahaspels

 230V adapter & 1x 18 V Li-ion oplaadbare 
accu met lader

NIEUW

ART. NR. 65163

3.397,-

3.190,-
ART. NR. 68768

4.806,-

4.590,-
ART. NR. 57283

4.597,-

4.390,-

ART. NR. 56518

215,-

149,-
ART. NR. 56523

175,- Advies van experts

Wat heb je nu echt nodig? Onze 
medewerkers helpen u graag met 
specialistisch advies. Bel;  

+31 (0)342 49 04 17
 

of mail naar: 
info@ridgidkollmann.com

3

     Kom langs in ons experience centers in Nederland en België



 COMPACT SERIE
   |   

ACTIE

Maak je keuze op 
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   Onze experts staan graag voor u klaar +31 (0)342 49 04 17

 Ontdek de verschillen

Bekijk de video met uitleg 
Onze expert Ronald legt uit wat de 
verschillen en voordelen zijn van de 
RIDGID SeeSnake Compact 2,  
C40 en M40 rioolcamera.

SCAN VOOR INFO



SeeSnake® COMPACT M40
inspectiesysteem + 
accupack      

 Compact M40 camerahaspel incl. CS6x  
VERSA digitale monitor 5,7” met lader en 
accu 

  Voor leidingen van Ø40-200mm  
 (90° bochten vanaf Ø50mm) 

  Inclusief verbeterde 40m. duwkabel met  
 polypropeen omhulsel (Ø9.1mm) 

  Flexibele duwkabel (min. buigradius  
 76mm). Deze kabel is, net als de populaire  
 RIDGID SeeSnake® Mini, extra stijf voor  
 maximale duwkracht. Ideaal voor  
 leidinglengtes tot maar liefst 40 meter 

 Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm,  
6 leds) 

 Verbeterde monitor: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek voor een nóg beter 
zicht

 Exact lokaliseren van camera dankzij 
ingebouwde 512Hz zender voor o.a. 
NaviTrack Scout locator

 Digitaal opnemen op USB    HQ software 
voor professionele rapportages    
Geïntegreerde microfoon en luidspreker   
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp 
en helder beeld van de leiding

 Waterbestendig toetsenbord voor directe  
controle van camera- en monitorfuncties 
(IPx5)    Gemakkelijk te transporteren en op 
te bergen    Meterteller (in cm)

SeeSnake® COMPACT C40
inspectiesysteem + 
accupack

 Compact C40 camerahaspel incl. CS6x 
VERSA digitale monitor 5,7” met lader en 
accu

  Voor leidingen van Ø40-150mm  
 (90° bochten vanaf Ø50mm) 

  Inclusief verbeterde 40m. duwkabel met  
 polypropeen omhulsel (Ø6.7mm)

  Flexibele duwkabel (min. buigradius  
 64mm). Ideaal voor o.a. in leidingen waar  
 de diameter verspringt van klein naar groot.  
 Dankzij TruSense met HDR beeldsensor  
 behoudt u optimaal zicht in de pijp 

 Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm,  
6 leds) 

 Verbeterde monitor: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek voor een nóg beter 
zicht

 Exact lokaliseren van camera dankzij 
ingebouwde 512Hz zender voor o.a. 
NaviTrack Scout locator

 Digitaal opnemen op USB    HQ software 
voor professionele rapportages    
Geïntegreerde microfoon en luidspreker   
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp 
en helder beeld van de leiding

 Waterbestendig toetsenbord voor directe  
controle van camera- en monitorfuncties 
(IPx5)    Gemakkelijk te transporteren en op 
te bergen    Meterteller (in cm)

ART. NR. 64213

8.700,-

8.295,-
ART. NR. 64208

7.700,-

7.295,-
ART. NR. 48118

6.700,-

6.290,-

   |      |   

  Snelle levering   |   direct bestellen op:  

SeeSnake® COMPACT 2
inspectiesysteem + 
accupack      

 Compact 2 camerahaspel incl. CS6x  
VERSA digitale monitor 5,7” met lader en 
accu 

  Voor leidingen van Ø40-150mm  
 (90° bochten vanaf Ø50mm) 

  Inclusief verbeterde 30m. duwkabel met  
 nylon omhulsel (Ø6.7mm)

  Flexibele duwkabel (min. buigradius  
 63.5mm). Ideaal voor o.a. inspecties in  
 leidingen met veel bochten  
 (o.a. huisaansluitingen) en kortere stukken  
 in hoofdleidingen 

 Zelf-nivellerende camerakop (Ø25mm,  
6 leds) 

 Verbeterde monitor: verstelbare hoogte en 
verbeterde kijkhoek voor een nóg beter 
zicht

 Exact lokaliseren van camera dankzij 
ingebouwde 512Hz zender voor o.a. 
NaviTrack Scout locator

 Digitaal opnemen op USB    HQ software 
voor professionele rapportages    
Geïntegreerde microfoon en luidspreker   
Daglicht leesbaar scherm voor een scherp 
en helder beeld van de leiding

 Waterbestendig toetsenbord voor directe  
controle van camera- en monitorfuncties 
(IPx5)    Gemakkelijk te transporteren en op 
te bergen    Meterteller (in cm)
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   Gratis demonstratie; óók bij u op locatie



Inspecteer 
kleine leidingen 
vanaf Ø25mm

Micro inspectiecamera ś

De Micro Hand-held inspectiecamera’s 
met ultracompacte camerakopjes 
vanaf 6mm. zijn uitermate geschikt 
om in de kleinste ruimtes of via de 
smalste openingen in een installatie of 
constructie te kijken.  
 
Wilt u afvoerleidingen, CV ketels, 
wastafels, badkuipen en bijvoorbeeld 
boilers inspecteren?  
Kies dan de micro-camerahaspels, zoals 
de nanoReel en microDrain. Hiermee 
inspecteert u haarfijn leidingen vanaf 
Ø25mm. Deze kleine camerahaspels 
kunt u zowel gebruiken i.c.m. de Micro 
CA-350x Handheld camera alsook met 
alle SeeSnake monitoren.

Bestel 'm op 

RIDGIDKOLLMANN.COM

SCAN VOOR INFO

6

   Voor 13.00 uur besteld, morgen in huis



MicroDrain 20m incl. zender 
+ micro CA-350X met WiFi

ART. NR. 56683

3.397,-

3.090,-

NanoReel 25m incl. zender
+ micro CA-350X met WiFi   

ART. NR. 56688

4.797,-

4.350,-

MicroDrain 20m incl. zender 
+ micro CA-350 

 Voor Ø30-75mm leidingen (90º bochten 
vanaf Ø40mm)

 MicroDrain camerahaspel met 20m.  
duwkabel + micro CA-350 hand-held 
inspectiecamera (zonder Wi-Fi) 

 2 krachtige oplaadbare 12V Li-Ion accu’s 

 Exact lokaliseren van camera dankzij 512Hz 
zender

 Camerahaspel ook verkrijgbaar met  
aansluitkabel om microDrain te gebruiken 
i.c.m. SeeSnake monitoren 

NanoReel 25m incl. zender 
 

 Voor Ø25-50mm leidingen (90º bochten 
vanaf Ø32mm) 

 NanoReel camerahaspel met 25m.  
duwkabel met aansluitkabel voor micro  
CA-350 hand-held inspectiecamera 

 Exact lokaliseren van camera dankzij 512Hz 
zender  

 Camerahaspel ook verkrijgbaar met  
aansluitkabel om microDrain te gebruiken 
i.c.m. SeeSnake monitoren; art.nr. 40013)

ART. NR. 40003

4.074,-

3.740,-
ART. NR. 40793

2.925,-

2.650,-TOT 20% KORTING

Op micro hand-held 
camera’s 

Eenvoudig moeilijk bereikbare 
plaatsen inspecteren en op foto 
én video vastleggen. Bekijk 
ridgidkollmann.com

Vrijblijvend uitproberen?

Wil je liever het product even 
uitproberen met hulp van onze 
expert? 

Kom langs voor persoonlijk advies 
in één van onze experience centers 
in Nederland of België.

Bezoek onze website

RIDGIDKOLLMANN.COM
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   Gratis verzending bij bestelling via iDeal en Bancontact



ART. NR. 46393

4.018,- 

3.825,-

RIDGID® NaviTrack Scout pakket

 Exacte positie van lekkages of verstoppingen in leidingen vaststellen is 
een fluitje van een cent, zodat u snel kunt herstellen

 Voer inspectiecamera (voorzien van zender in de camerakop) in de leiding 
en achterhaal de exacte positie óf koppel een RIDGID afstandszender aan 
de veer van uw verenmachine óf aan uw hogedruk slang van uw 
rioolreinigingsmachine

 Vind inspectiecamera’s en zenders: 512Hz (RIDGID), 640Hz, 33kHz

 Multidirectionele 3D antenne en dieptemeting

 Snel, eenvoudig en altijd correct signaal (geen nulsignalen en/of valse 
pieken)

 Inclusief transportkoffer

 Pakket is incl. adapter voor 1/2” hogedruk slang (art. 86246) en 
afstandszender 512Hz (art. 16728)

SeekTech SR-24 leidingzoeker  

  Ondergrondse leidingen snel en accuraat lokaliseren (o.a. elektriciteit, 
kabel, hoofdwaterleiding, gas, data en telecom)    Spoor ondergrondse 
leidingen op m.b.v. een leidingzender (actieve tracering) óf met 
alleen de plaatsbepaler (passieve tracering)    Opsporen van sondes 
en camerazenders (512 Hz, 33 kHz en 640 Hz)    GPS en Bluetooth: 
stream informatie naar smartphone of tablet en exporteer naar GIS 
software (geographic information systems)    Kaartweergave: realtime 
signaalinformatie bevat locatie, richting, diepte en betrouwbaarheid  
  RIDGIDtrax App: visualiseer en identificeer meerdere sporen 
en routepunten    Opgenomen kaarten kunt u per e-mail delen 
in KML (Google Earth) formaat    Meerdere actieve & passieve 
traceringsfrequenties    Voldoet aan “grondroerdersregeling” (WION / 
KLIC)    Levering incl. opbergkoffer    Optioneel: afstandszender 512Hz 
(art. 16728), SeekTech ST-305 (art. 21948) en SeekTech ST-510 (art. 21953)

Onze keuze

RIDGID® NaviTrack Scout

 Achterhaal exacte positie van lekkages of 
verstoppingen in leidingen. Vind snel  
camerazenders en sondes in  
afvoersystemen

ART. NR. 19243

1.990,- 

1.850,-

 Demo op locatie

Vrijblijvende demonstratie 
op locatie? 
Bel of WhatsApp naar  
+31(0)342 49 04 17 of mail naar  
info@ridgidkollmann.com
 
Bezoek ons experience center

ART. NR. R00086

2.518,- 

2.080,-

+

Afstandszender en adapter 
1/2"
 Koppel de RIDGID afstandszender aan de 

veer van uw verenmachine óf aan uw hoge-
druk slang van uw rioolreinigingsmachine 
en achterhaal vervolges de exacte positie

528,- 

ART. NR. 16728 + 86246

495,-
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    Bekijk alles op 



 Plaatsbepalers
ACTIE

SCAN VOOR INFO
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     Kom langs in ons experience centers in Nederland en België



'Omdat je meer  
krijgt dan alleen 
een goed product'

SCAN VOOR INFO

 Voor 13.00 uur besteld, morgen in huis*

 Topkwaliteit voor aantrekkelijke prijzen

 Gratis bezorgd bij iDEAL en Bancontact

 Demonstraties op locatie

 Experience centers in Nederland en België

 Kopen, huren en leasen

 Deskundig advies

 Ruime voorraad

 Direct-aan-de-slag-garantie

 Servicecentrum met eigen reparatiedienst

 Haal- en brengservice bij reparatie

 Vervangend apparaat bij reparatie
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   Onze experts staan graag voor u klaar +31 (0)342 49 04 17



RIDGID® KJ-3100  
(Benzine)  

 Capaciteit: 21 l/min | Max werkdruk: 205 bar 

 Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse-/ 
hoofdafvoerleidingen

 Krachtige 11.8kW/16pk benzinemotor met 
startkoord; 4-slag motor

 Pulserend systeem om eenvoudig scherpe 
bochten en sifons/stankafsluiters te passeren 
én verder de leiding in te komen 

 Drieplunjerpomp met roestvaste messing 
kop

 Stevige stalen haspel met 61m 3/8” hogedruk 
slang

 Lichtgewicht slang met verhoogde 
flexibiliteit komt verder in de leiding

 Slanghaspel is eenvoudig te verwijderen, 
zodat u de unit gemakkelijk kunt inladen in 
uw voertuig

 Verrijdbare unit past makkelijk door 
standaard deuren en u kunt er moeiteloos 
krappe bochten mee nemen

 Dankzij een reductiemotor kan de pomp op 
een lagere (optimale) snelheid werken

 Compleet geleverd met 1⁄4” 
zelfvoortstuwende- en penetrerende 
spuitkoppen, slanghaspel met sproeislang 
(61m), 3/8” sproei-/spoelslang, FV-1 
voetpedaal voor drukregeling, spuitpistool, 
Root ranger (voor het losspuiten van 
wortels), HF-4 slang met snelkoppeling

RIDGID® KJ-1590 II 
(Elektrisch) 

  Capaciteit: 15 l/min | Max. werkdruk: 80 bar     
 (Groot spoeleffect om te reiningen) 

 Gootsteen-/vloer-/secundaire  
afvoerleidingen

 Krachtige 2,2kW-motor met 
overbelastingsbeveiliging

  Elektrisch aangedreven; ideaal voor  
 binnenshuis 

 Hoogwaardige Speck drieplunjerpomp met 
pulserend systeem, zodat u gemakkelijk 
bochten en stankafsluiters kunt passeren én 
verder de leiding in komt

 Eenvoudig in gebruik

 Handig opbergsysteem voor stroomkabel

 Verrijdbaar frame met luchtbanden; 
makkelijk te vervoeren en ideaal bij trappen

 Extra wiel om unit ergonomisch en 
eenvoudig in uw auto te laden

 Geanodiseerd aluminium heavy-duty 
haspel;  licht, sterk en voorkomt roest

 Inclusief 20m 1/4” hogedrukslang 
(1/4” aansluiting) en 2 spuitkoppen 
(zelfvoortstuwende- én penetrerende 
spuitkop)

 Optie: Extra spuitkoppen, spuitlans en  
ROM verlengslang

RIDGID® KJ-2200-C 
(Benzine)

 Capaciteit: 9 l/min | Max werkdruk: 150 bar 

 Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse 
afvoerleidingen (o.a. vet, modder of  afvoerleidingen (o.a. vet, modder of  
zeepresten) zeepresten) 

 Krachtige 4.7kW/6.5pk benzinemotor met 
startkoord; 4-slag motor

 Pulserend systeem om eenvoudig scherpe 
bochten en sifons/stankafsluiters te passeren 
én verder de leiding in te komen

 Drieplunjerpomp met roestvaste messing 
kop

 Stevige stalen haspel met 61m 3/8” hogedruk 
slang

 Hogedrukunit kunt u snel verwijderen 
van het wagentje. Met het voetpedaal 
kunt u de unit veilig op afstand bedienen 
terwijl u de installatie buiten kunt laten. 
Ideaal voor gebruik bij moeilijk bereikbare 
afvoerleidingen, toepassingen binnenshuis 
of afgelegen opslagplaatsen

 Compleet geleverd met 1⁄8” en 1⁄4” 
zelfvoortstuwende- en penetrerende 
spuitkoppen, granaatspuitkop, 3⁄16” slang 
voor sifon/stankafsluiter, FV-1 voetpedaal 
voor drukregeling, slang met spuitpistool 
1/2”, H-30 verrijdbaar frame en 1⁄4” 
sproeislang

ART. NR. 35511

3.030,-

2.875,-
ART. NR. 37413

6.999,-

6.590,-
ART. NR. 63882

5.936,-

5.450,-
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   Gratis demonstratie; óók bij u op locatie



RIDGID® K-50

 Voor leidingen tot Ø110mm (gootstenen, 
baden, doucheafvoerleidingen en 
dakventilatiekanalen)

 Elektrische aandrijving

 Krachtige 300W motor, 400TPM

 Geschikt voor 8, 10 en 16mm veren

 Geleverd met A-30 verenset: 6 veren 16mm 
x 2,3m en werktuigen, veerhaspel en 
geleidingsslang

 K-50-7: A-30 set + A17-B veertrommel 
(10mm x 10,7m veer)

ART. NR. 11991

1.360,-

1.260,-

SCAN VOOR INFO
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   Voor 13.00 uur besteld, morgen in huis



Reken op bewezen prestatie

 Voor 13.00 uur besteld, morgen in 
huis*

 Topkwaliteit voor aantrekkelijke 
prijzen

 Kopen, huren én leasen

 Gratis bezorgd bij iDEAL en 
Bancontact

 Demonstraties op locatie

 Experience centers in Nederland en 
België

 Deskundig advies

 Levenslange garantie

 Servicecenter met eigen 
reparatiedienst

 Haal en brengservice bij reparatie

 Vervangend apparaat bij reparatie

ART. NR. 59143

245,-  

229,-

RIDGID Power Spin+

 Ontstop leidingen van Ø20 tot 40mm

 Ideaal voor het ontstoppen van o.a. bad, 
wastafel en doucheafvoeren

 Veer: 6 mm x 7,6 m MAXCORE™ 50

 Bedien met de hand of met een 
boormachine voor extra kracht om 
verstoppingen snel te verhelpen

 Met de AUTOFEED® Trigger-technologie kan 
de ontstoppingsveer zichzelf in de leiding 
voeren 

 Verbeterd model werkt prettiger en sneller

RIDGID® K-60 SP A-25 

 Voor leidingen van Ø20mm tot Ø150mm

 Elektrische aandrijving (230V)

 Krachtige 700W motor, 520TPM

 Direct werkend koppelingssysteem

 5 veren 22mm x 4,6m; gereedschap, 
geleidingsslang, handschoen en veerhaspel

 A-25 set: 5 veren 16mm x 2,3m en 
 gereedschappen en veerhaspel

ART. NR. 94497

1.540,- 

1.425,-

RIDGID® K-5208

 Voor leidingen van Ø50 tot Ø200mm tot 
een lengte van maar liefst 61 meter

 Elektrisch (230V)

 Krachtige 1248W motor, 700TPM

 Geschikt voor 22mm én 32mm veren

 Ideaal voor bijvoorbeeld het reinigen van 
standleidingen in flatgebouwen

 Standaard meegeleverd: K-5208 
verenmachine, handschoen, 
geleidingsslang en ontkoppelingspen

 Optioneel: RIDGID K-5208 Kit: 
veertrommelsysteem + 4 x C-11 veren 
(32mm) art. 64798 óf 5x C-10 (22mm) veren 
art. 64083

ART. NR. 61698

3.134,-

2.850,-

RIDGID PowerClear TM

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

ART. NR. 59143

255,-  

239,-

ART. NR. 36033

355,-

319,-

ART. NR. 57043

72,-
OP=OP

RIDGID® K-45 AF

 Voor leidingen tot Ø75mm   Elektrisch   
 Regelbaar toerental: 0-600TPM   
 Gepatenteerde 2-weg veerinvoer™ houdt de 
handen vrij van de veer en dus schoon!   
 Binnentrommel voorkomt vuil op werkplek

RIDGID® K-45 AF-5
 K-45 AF-5 bevat koffer en C-6 IC Kit (veer in 

trommel + avegaren t.w.v. € 485

ART. NR. 36043

469,-

419,-
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   Gratis verzending bij bestelling via iDeal en Bancontact



ART. NR. 64278

1.550,-

1.475,-

RIDGID® FlexShaft K9-102

  Voor kleinere leidingen Ø32-50 mm 

  Duwkabel lengte 15.2 meter (6mm) 

 Gewicht 13,4 kg

 FlexShaft K9-102 is incl. kit, bestaande uit: K9-102 32mm & 
50mm kettingkloppers, FlexShaft 118 ml smeermiddel, PVC 
32mm & 40mm hulpstukken, Inbussleutel 4 mm & 3 mm 
T-hendel Tool, RIDGID gereedschapstas en Nederlandstali-
ge handleiding

 Diverse kettingkloppers en accessoires beschikbaar om 
voor elke situatie het maximale reinigingseffect te bereiken

RIDGID® FlexShaft K9-204 

  Voor grotere leidingen Ø50-110 mm 

  Duwkabel lengte 21.3 meter (8mm) 

 Gewicht 20,1 kg

 FlexShaft K9-204 is incl. kit, bestaande uit: K9-204 50mm 
& 110mm kettingkloppers, FlexShaft 118 ml Smeermiddel, 
Inbussleutel 4 mm & 3 mm T-hendel Tool, RIDGID 
gereedschapstas en Nederlandstalige handleiding

 Diverse kettingkloppers en accessoires beschikbaar 
om voor elke situatie het maximale reinigingseffect te 
bereiken

ART. NR. 64268

1.050,-

980,-

OP=OP

De ronddraaiende ketting 
reinigt de gehele pijpwand

Zelfs wanneer de leidingdiameter verspringt 
behoudt u optimale reinigingskracht

Gebruik uw camera gelijktijdig tijdens het 
reinigen

Reinig leidingen van Ø32 tot Ø110mm op extreem hoge snelheid!

14

    Bekijk alles op 

SCAN VOOR INFO



RIDGID FlexShaft K9-204 
reinigingsborstel nylon

 Verkrijgbaar voor afvoerbuizen van Ø50 tot 
Ø100mm

 Met de RIDGID FlexShaft reinigingsborstel 
van nylon kunt u leidingen en afvoerpijpen 
heel voorzichtig schoonmaken. Ideaal voor 
leidingen die in slechte staat zijn of van heel 
dun materiaal zijn gemaakt

 Ook kunt u deze reinigingsborstel 
gebruiken na het gebruik van een FlexShaft 
kettingklopper

 Nylonborstels werken ook goed als 
centreerapparaat voor verschillende tools

RIDGID FlexShaft K9-204 
reinigingsborstel nylon/staal 

 Verkrijgbaar voor afvoerbuizen van Ø50 tot 
Ø100mm

 Met de RIDGID FlexShaft reinigingsborstel 
van nylon en staal kunt u kwetsbare pvc 
pijpen op een zachtere manier reinigen dan 
met een FlexShaft kettingklopper

 Deze borstels zijn over het algemeen 5mm 
groter in diameter dan de normale nylon 
borstel. Ter illustratie: een DN100 (4") borstel 
heeft een buiten diameter van 105mm

 Voor relining doeleinden is deze borstel 
ideaal ter voorbereiding van het coaten van 
een pvc pijp

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

42,-

Penetrerende koppen 

  Voor gebruik in (kwetsbare) pvc buizen  

 Penetreer volledige verstoppingen 

  Deze kop voorkomt schade aan buiswand  
 (penetrerende kettingkloppers zijn namelijk  
 soms te krachtig in dit soort leidingen)  

 De kop is ook te gebruiken i.c.m. met de 
reinigingsborstel óf de standaard ketting

 Voor standleidingen is er een valkop versie. 
Deze variant is groter en zwaarder. Ideaal 
voor gebruik in neerwaartse leidingen met 
bijv. een t-splitsing

 Diverse modellen beschikbaar voor zowel 
de RIDGID® FlexShaft K9-102 als de K9-204

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

37,-

Gebruik uw camera gelijktijdig tijdens het 
reinigen

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

34,50

RIDGID FlexShaft K9-102 
reinigingsborstel nylon

 Verkrijgbaar voor afvoerbuizen van Ø40 tot 
Ø50mm 

 Met de RIDGID FlexShaft reinigingsborstel 
van nylon kunt u leidingen en afvoerpijpen 
heel voorzichtig schoonmaken. Ideaal voor 
leidingen die in slechte staat zijn of van heel 
dun materiaal zijn gemaakt. Bijvoorbeeld 
ventilatiepijpen

 Ook kunt u deze reinigingsborstel 
gebruiken na het gebruik van een FlexShaft 
kettingklopper.

 Nylonborstels werken ook goed als 
centreerapparaat voor verschillende tools.

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

33,50

Bevestigingsring voor 
reinigingsborstel

 Voeg altijd een bevestigingsring toe aan de 
reinigingsborstel om te voorkomen dat u 
de borstel kwijt raakt in de pijp 

 Verkrijgbaar voor de RIDGID FlexShaft  
K9-102 en de K9-204

ART. NR. 68918 | 68923

9,50

Penetrerende 
kettingkloppers 

 Ontworpen om volledige verstoppingen 
te openen (bijv. vet, zeep, haar, toiletpapier, 
vochtige doekjes) 

 Ook voor het verwijderen van vet, zachte 
verstoppingen, kalk en wortels 

 De extra hardmetalen schakels aan de 
voorkant van de kettingklopper penetreren 
overal doorheen 

 Diverse maten beschikbaar voor zowel de 
RIDGID® FlexShaft K9-102 als de K9-204

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

116,-
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SCAN VOOR INFO

  Voor 13.00 uur besteld, morgen in huis

Voordelig huren 
kan nu ook via 
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    Bekijk alles op www.aq-rent.com

Uw huurmachine kunt u nú 
afhalen in Barneveld én 
Alkmaar. Zelfs bezorgen op 
locatie is mogelijk. 

Vanaf 1 juni is de verhuur van ROM 
machines ondergebracht bij AQ-Rent.  
Dit biedt u veel voordelen. ROM en AQ-
Rent zijn beide onderdeel van de KOKS-
Groep. Let op: rioolcamera’s, locators 
en rookmachines zijn af te halen in 
Barneveld.

Telefoon: 06 31 75 19 77
E-mail: m.kriek@aq-rent.com 

10 redenen om te huren

 Huur exact wat u nodig heeft 

 Maximale flexibiliteit en juiste prijs

 Geen investerings- en 
onderhoudskosten

 Direct inzicht in rendement en winst

 Huur voor korte en lange termijn

 Uitgebreide verhuurvloot

 Kwalitatief hoogwaardig & veilig

 Eenvoudig in gebruik

 Full-service: de machines maken we 
vooraf zorgvuldig voor u klaar 

 24/7 bereikbaar

Bekijk www.aq-rent.com



RIDGID inspectiecamera ś 

Inspecteer eenvoudig en snel leidingen 
met een diameter van 20mm tot 300mm, 
zoals afvoerbuizen, riolen, ketelbuizen, 
toevoerleidingen, sprinklerinstallaties, 
luchtkanalen, ventilatiekanalen en 
luchtbehandelingssystemen.

 Afhalen in Barneveld

RIDGID opsporingsapparaten

Met de RIDGID plaatsbepalers kunt 
u snel en eenvoudig camerazenders 
en sondes in afvoersystemen vinden. 
Hierdoor kunt u gemakkelijk vaststellen 
waar het probleem ligt zodat u snel kunt 
herstellen.

 Afhalen in Barneveld

595,- per week

Vanaf 175,- per dag
285,- per week

Vanaf 95,- per dag

ROM rioolreinigers op 
aanhanger óf in bestelbus

Voor het ontstoppen en reinigen 
van huis- aansluitingen en het 
hoofdrioolstelsel. De machines zijn ook 
geschikt voor gevel-, oppervlakte- en 
drainagereiniging en kunnen zelfs 
worden ingezet voor het verwijderen van 
lichte graffiti.

 Afhalen in Barneveld én Alkmaar

ROM vacuümunits  
met aanhanger

Eenvoudig leegzuigen van vetputten, 
septic tanks en kolken. Ook geschikt om 
bij wateroverlast overtollig water weg 
te zuigen. Onze pick-up zuigunits zijn 
geplaatst op een aanhanger.

 Afhalen in Barneveld én Alkmaar

ROM rioolcombi's

Onze rioolcombi's zijn uitermate 
geschikt voor gebruik in drukke 
stadscentra en parkeergarages. 
Met de vacuüminstallatie kunt u 
vetputten, septic tanks, kolken en 
ondergelopen kelders leegzuigen. 
De hogedruk installatie is geschikt 
voor het ontstoppen en reinigen van 
huisaansluitingen en hoofdrioolstelsel.

 Afhalen in Barneveld én Alkmaar

1500,- per week

Vanaf 500,- per dag

Gratis verzending bij online bestelling via iDeal en Bancontact

300,- per week

Vanaf 100,- per dag

ROM rookdetectiesystemen

Met onze rookmachines kunt u 
eenvoudig lekkages in leidingen, 
tanks en daken opsporen, de loop 
van de riolering controleren en snel 
stankproblemen oplossen zonder graaf- 
of breekwerk.

 Afhalen in Barneveld

295,- per week

Vanaf 99,- per dag

600,- per week

200,- per dag
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ONMISBAAR VOOR DE SPECIALIST 

ROM TOEBEHOREN
Naast machines hebben we ook heel veel andere gereedschappen die voor 
u als rioolspecialist onmisbaar zijn als u gaat ontstoppen of reinigen. Denk 
bijvoorbeeld aan rookmachines voor lekdetectie, spuitkoppen, hogedruk 
rioolslangen, spuitpistolen, puthaken en putdeksellichters, putscheppen, 
rioolafsluiters en hi-vac zuigslangen. 

Wilt u meer weten over deze producten? Vraag onze catalogus aan of  
bezoek onze website rombv.com óf webshop ridgidkollmann.com

ROM Putscheppen

 Verwijder eenvoudig stenen, bladeren en 
ander straatvuil uit put of riool 

 Vieze handen krijgen is verleden tijd

 Verkrijgbaar in verschillende lengten en 
doorsnedes

 Raadpleeg onze webshop voor meer 
informatie

Hogedruk 
rioolreinigingsslang

  ROM hogedruk rioolreinigingsslang, type 
“Commercial” met staalinlage  

 Ideaal voor het reinigen en ontstoppen van 
huisaansluitingen en het hoofdriool

 Hoge kwaliteit voor een zeer scherpe prijs

 Lichtgewicht, flexibel en knikbestendig

 Slijtvaste, gladde buitenmantel

 Diverse lengtes tot 120 meter verkrijgbaar

 Levering incl. gemonteerde koppelingen

 Slangdiameter 1/2”

 Werkdruk: tot 250 bar 

ROM puthaken & 
magnetische deksellichters

 Razendsnel putdeksels en roosters openen 

 Werk sneller en voorkom fysieke klachten

 Diverse modellen; standaard puthaken, 
DWR / ROM Universele puthaak,  
Magnetische putdeksellichters en meer 

 Ook inklapbare en verrijdbare modellen 
verkrijgbaar

 Zeer eenvoudig in gebruik

 Magnetisch hefvermorgen tot maar liefst 
500kg.

 Bekijk het totale aanbod op onze webshop

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

265,-
ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

115,-

Vaste lage prijs

Bekijk ons uitgebreide assortiment op ridgidkollmann.com

ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

30,-

18

   Onze experts staan graag voor u klaar +31 (0)342 49 04 17



ROM eSTEAM ROOKMACHINE

Eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en 
daken opsporen en snel stankproblemen 
oplossen zonder graaf- of breekwerk

Wilt u meer weten over de ROM 
eSTEAM? Scan de QR code en 
bekijk onze website.

ROM rookvloeistof

 ROM rookvloeistof (5 liter): speciaal 
ontwikkeld voor gebruik i.c.m. de ROM 
eSTEAM rookgenerator 

 Levert aantoonbaar beter resultaat en 
verlengt de levensduur van uw ROM 
eSTEAM rookgenerator

 Voorkomt verbrande deeltjes of druppeltjes. 
Wel zo fijn voor u en de omgeving

 Jarenlang houdbaar in gesloten verpakking 

 Voor meer informatie, raadpleeg onze 
webshop

ROM eSTEAM Rookmachine

  Informatie verkrijgen over de loop 
van het riool   Illegale aansluitingen op 
gemeenteriool opsporen   Controle van 
droge sprinklerleidingen, luchtstromen in 
ventilatie- / luchtbehandelingskanalen en 
ontluchtingen   Controle op dichtheid van 
schoorstenen, daken etc.    Werk sneller 
dankzij slimme technologie; altijd optimale 
rookhoeveelheid en -dichtheid     Fijn 
instelbaar: Meer rook voor het hoofdriool 
én minder rook voor kleinere leidingen 
binnenshuis    Genereert continu rook, 
zonder dat er verbrande deeltjes of 
druppeltjes voorkomen    Extreem zuinig en 
eenvoudig in gebruik   Gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel met zeer helder OLED 
display (ook in fel zonlicht leesbaar)   
 Zeer robuust buiten- en binnenwerk   
 Geïntegreerde vloeistoftank (2,6l.)  
voorkomt schade 

ROM SmokeStopper

 Flexibele balg om leidingen (ø70-250mm) 
af te dichten rondom de rooktoevoerslang 
van de ROM Rookgenerator 

 Ideaal als de buiswand oneffenheden 
vertoont

 Bevestig de ROM SmokeStopper aan het 
uiteinde van de rooktoevoerslang. De 
leiding wordt automatisch luchtdicht 
afgesloten zodra er rook door de slang gaat

 Raadpleeg onze webshop voor meer 
informatie

ART. NR. 059600

149,-
ART. NR. ZIE WEBSHOP

VANAF

2.250,-

Megadeal

ART. NR. ZIE WEBSHOP

135,-

55,-

Aluminium-eindaansluitingen

  Eindaansluiting om met rookmachine 
lekkages op te sporen op een plat dak   
  Maak een klein gaatje in het plat dak waar 
u de aluminium-eindaansluiting indraait. 
Vervolgens sluit u de rookgenerator er 
op aan en blaast u hiermee rook via de 
eindaansluiting onder het plat dak. Op de 
plek waar het plat dak lek is zal er rook naar 
boven komen. Daarna kunt u de plek van 
het lek dichten    2 varianten leverbaar: 
Aluminium-eindaansluiting voor dak bedekt 
met bitumen of met folie

ART. NR. ZIE WEBSHOP

69,-
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   Gratis demonstratie; óók bij u op locatie

SCAN VOOR INFO



Spuitkoppen proberen bij u 
op locatie met advies van 
een expert

Ziet u die man op de foto? Dat is 
Gouke, onze expert op het gebied 
van spuitkoppen. Speciaal voor u 
heeft hij zijn bestelbus volgestopt met 
gigantisch veel spuitkoppen. Reinigen 
of ontstoppen? Voor elke toepassing 
heeft hij er wel één. Vet, zeep, zand, 
boomwortel, roest, kalk, cement. Noem 
het maar. 

Kiest u voor elk probleem de juiste 
spuitkop, dan levert u dat veel op:  
 Beter en sneller reinigen en 
ontstoppen
 Minder arbeidskosten
 Minder brandstof- en waterverbuik
 Minder slijtage aan materieel
 Minder overlast voor omgeving

  Voor 13.00 uur besteld, morgen in huis

100 spuitkoppen 
in één keer gratis 
uitproberen?

Scan de QR code 
voor meer info

  Onze experts staan graag voor u klaar +31 (0)34249 04 17
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Probeer nú ook de meest gebruikte spuitkoppen zelf uit. Vraag een gratis demonstratie aan

Top 3 Roterende spuitkoppen; 

 Bulldog (400.101A)

 KBR roterende spuitkop met thrust (04.040AS)

 Rotopuls vibratiekop (04.044AE)

Top 3 Standaard spuitkoppen;    

 Granaat (40.050)

 Slagnozzle (60.050)

 Granaat (40.075A-SP0)

Top 3 Ketting kloppers en frezen;

 Freeskogel (420.070A CB70 F)

 CB90 Freeskogel (425.090A)

 Turbojet kettingklopper(10.125TR-225 T)

Hoe kies ik de juiste spuitkop?

LEES ONS BLOG

SCAN VOOR INFO

SPUITKOPPEN

 BLOG
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   Gratis demonstratie; óók bij u op locatie

Ontstoppen of reinigen. Grote of kleine leiding. Veel water of weinig water. Veel druk of weinig 
druk. Wat u ook wilt gaan doen, er is voor alles een juiste spuitkop beschikbaar. Met nadruk op 
juiste. Want een verstopping verhelpen met de perfecte hogedruk rioolreinigingsmachine of 
rioolcombi, maar zonder de juiste spuitkop is net zoiets als Messi op een paar klompen laten 
voetballen. U staat zeg maar al 1-0 achter. Scan de QR code en lees er alles over in ons blog!



NIEUW

SCAN VOOR INFO

ROM SmartTrailer PRO

 Ontstoppen en reinigen van leidingen 
tot Ø400mm & oppervlakte- 
en drainagereiniging en zelfs 
graffitiverwijdering

 Leverbaar in Stage V benzineuitvoering | 
Ruime 650 liter watertank | BE-rijbewijs  

 Max. 150 bar en max. 60 liter per minuut

Prijs op aanvraag

ROM hogedruk rioolreinigers

e-EcoNomic

*UNIT EXCL. VOERTUIG

VANAF

12.500,-

ROM Cube Nieuw

 Een échte 'moneymaker' voor jouw bedrijf

 Ultracompact en lichtgewicht 

 Voordelige machine past in kleine  
scherpgeprijsde bedrijfswagens

  Lage investering, minimale afschrijving, laag 
brandstofverbruik = meer winst

 Aantrekkelijk geprijsde edities  
met boordevol extra's

 Premium edition: Standaard met krachtige 
elektrisch aangedreven hogedruk haspel,  
afstandsbediening, iROM bediening, vulslang-
haspel met 50m. watervulslang, lange 80 
meter rioolslang en heél veel meer

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø500mm

 Krachtige EU Stage V luchtgekoelde 
benzinemotor of industriële watergekoelde 
benzine- en dieselmotor 

 Max. 200 bar en max. 70 liter per minuut 

ROM e-EcoNomic      Nieuw

 100% elektrisch | Werk stiller en emissieloos

 Toekomstbestendige milieuvriendelijke keuze

 Nú en in toekomst in stad met emissiezones 
kunnen blijven werken

 Onderscheid uzelf en verhoog uw kans om 
aanbestedingen te winnen

 Échte krachtpatser met watergekoelde  
elektromotor voor zwaarste werk

 Past in lichte tot middelzware bedrijfsauto’s 

 Werk de hele dag door dankzij de nieuwste 
generatie lithium-ion batterijen

 Geen beperking van laadruimte dankzij 
geïntegreerd batterijpakket in machine

 Overal snel opladen (CSS, DC, 400V, 230V)

 270˚ draaibare hogedruk haspel 

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø600mm

 Max. 200 bar en max. 100 liter per minuut 

Prijs op aanvraag

ROM EcoFit

 Dé onverwoestbare "Beast" voor het  
allerzwaarste werk

 'ROM 3 haspel systeem' voor maximale 
inzetbaarheid

 Standaard twee hydraulisch bedienbare 
haspels. Optioneel is zelfs een 3e haspel 
mogelijk

 270˚ draaibare hogedruk haspel voor  
maximaal comfort en efficiëncy

 Maximale power (reinigingsdruk en  
spoelcapaciteit)

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

 Krachtige EU Stage V industriële  
watergekoelde benzine- en dieselmotor  
óf PTO aandrijving

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø600mm

 Max. 200 bar en max. 130 liter per minuut 

Prijs op aanvraag

100% ELEKTRISCH
Ideaal voor emissievrije zones in steden, overdekte bedrijfshallen, tunnels etc.
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ROM Rioolcombi's

 Voor hogedruk en 
vacuümwerkzaamheden 

 Tot max. 4000 liter vuil- / schoonwater

ROM Vacuümunits   

 Vacuümwerkzaamheden, zoals het 
leegzuigen van vetputten, kolken, septic 
tanks en meer

 600 tot 2000l vacuümtank

Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag

KOPEN / HUREN / LEASEN

Hogedruk 
werkzaamheden voor:

 Ontstoppen en reinigen van 
huisaansluitingen en het 
hoofdrioolstelsel

 Ontstoppen en reinigen van 
hemelwaterafvoeren (Ø70mm) 
en kleinere leidingen

 Gevel- / oppervlaktereiniging

 Drainagereiniging

 Verwijderen lichte graffiti

Vacuümwerkzaamheden 
voor:

 Leegzuigen van vetputten

 Septic tank reiniging

 Leegzuigen van kolken

 Leegzuigen van ondergelopen 
kelders en garages

 Calamiteitenaanpak bij ernstige 
wateroverlast of verontreiniging 
van het oppervlaktewater

 Puttenreiniging

Nieuw

Demo op locatie?

Vrijblijvende demonstratie op locatie? 
Neem contact op met onze 
productspecialisten; 

+31 (0)342 49 04 17 | 
info@rombv.com óf 
bezoek onze showroom 
in Barneveld (NL)

ROM SmartTrailer

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø300mm 
& oppervlakte- en drainagereiniging en 
graffitiverwijdering

 Krachtige EU Stage V luchtgekoelde 
benzinemotor 

 Ruime 400 liter watertank | B-rijbewijs  

 Max. 150 bar en max. 50 liter per minuut

VANAF

10.700,-

ROM SmartTrailer PRO

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø400mm 
& oppervlakte- en drainagereiniging en 
graffitiverwijdering

 Krachtige EU Stage V luchtgekoelde 
benzinemotor of industriële watergekoelde 
dieselmotor 

 Ruime 650 liter watertank | BE-rijbewijs  

 Max. 150 bar en max. 60 liter per minuut

Prijs op aanvraag

ROM 900

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø600mm 
& oppervlakte- en drainagereiniging en 
graffitiverwijdering

 Krachtige EU Stage V industriële  
watergekoelde benzinemotor 

 Ruime 900 liter watertank | BE-rijbewijs  

 Max. 200 bar en max. 75 liter per minuut

Prijs op aanvraag

ROM EcoNomic

 Leidingen ontstoppen en reinigen tot Ø600mm 
& oppervlakte- en drainagereiniging en 
graffitiverwijdering

 Krachtige EU Stage V industriële  
watergekoelde benzinemotor

 Max. 210 bar en max. 100 liter per minuut 

Prijs op aanvraag
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   Gratis demonstratie; óók bij u op locatie



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

NIEUW

Edition
voordeel tot 

1.250,-
  Veelal direct uit  
 voorraad leverbaar

aantrekkelijke edities! OP=OP

ROM CUBE
Klein in formaat, groots in prestaties

ROM Cube
 
Ontdek de nieuwe ROM Cube, 
een échte geldmachine! Deze 
scherpgeprijsde rioolreiniger is voorzien 
van vooruitstrevende techniek en zit 
boordevol extra's. Hiermee werkt u nog 
sneller, comfortabeler en verdient u 
nog meer geld. En niet onbelangrijk, hij 
past zelfs in goedkope bedrijfswagens. 
Een dubbele besparing. Naast deze 
lage investeringskosten profiteert u ook 
van minimale afschrijving en een laag 
brandstofverbruik. Dus meer winst.   

 
De Cube is verkrijgbaar in aantrekkelijke 
edities, zoals de Premium editie:  
 
  krachtige elektrisch aangedreven 
hogedruk haspel     afstandsbediening  
  iROM    vulslanghaspel incl. 50 meter 
waterslang    langere 80 meter rioolslang   
  en héél veel meer  

 
Informeer direct naar de aantrekkelijke 
actieprijzen en leasetarieven.  
Bezoek onze showroom in Barneveld (NL)  
óf neem contact op met onze specialisten; 
+31 (0)342 49 04 17 | info@rombv.com

SCAN VOOR INFO

ROM bv, Harselaarseweg 63, 3771 MA  Barneveld
Tel. +31 (0)342 49 04 17
www.rombv.com  |  www.ridgidkollmann.com * V
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