
GROENE BOUWKRACHT©

Heeft een 600 liter watertank en een kracht 
van maximaal 200 bar en 60 liter per minuut. 
Voldoende power om iedere klus te klaren.
Ook kan de unit worden ingezet voor het 
reinigen van lichte graffiti, kunstwerken, 
oppervlakte en drainagereiniging.  De 
rioolreinigingsmachine kan ook ingehuurd 
worden in combinatie met een Vakman GWW.

De elektrische hogedruk 
rioolreinigingsunit

Verhuurd de allereerste elektrische  
riool reinigingsmachine in Nederland.  
(ROM-e- EcoNomic). Deze unieke 
elektrische combinatie zorgt voor  
nul uitstoot en de geluidshinder is  
tot een minimum beperkt. Ideaal  
voor in de binnenstad, woonwijken  
en natuurgebieden.

EEN  MILIEUBEWUSTE 
KEUZE MAKEN 
ZONDER IN TE 
LEVEREN
OP PRESTATIES!

VERHUUR VAN EMISSIELOOS MATERIEEL

VOOR ONAFHANKELIJKHEID EN CONTINUÏTEIT



kan worden opgenomen op een USB stick om op een later moment de verstopping of schade 
aan te tonen. (Of controleren of het probleem is verholpen) Voor eventuele verzakkingen, 
rioolschade of andere gevolgwerkzaamheden kunnen wij indien gewenst u in contact brengen 
met gerenommeerde infra/riool bedrijven die de schade kunnen herstellen.

DE CAMERA INSPECTIE 

Is uitgerust met een mobiel riool 
camerasysteem (Ridgid SeeSnake Compact 
M40) voorzien van een accu en een 
plaatsbepaler (Ridgid NaviTrack Scout 
pakket) voor het eenvoudig lokaliseren van 
de verstopping.

DE ELEKTRISCHE  
BESTELBUS 

•  Bediening vanuit 100% 
elektrische bus 50/75Kwh

•  Volledig elektrische 
rioolreinigingsmachine

•  Voorzien van mobiel riool 
camerasysteem

•  Voorzien van plaatsbepaler voor 
lokaliseren verstopping

VOORDELEN

• Ontstoppen en reinigen van (riool)leidingen tot max Ø 600 mm.
• Gevel-, oppervlakte- en drainagereiniging en verwijderen van lichte graffiti

DE RIOOLREINIGINGSMACHINE IS INZETBAAR 
OP DE VOLGENDE PROJECTEN:



info@groenebouwkracht.nl  | T. +31 (0)88 542 4030

WAAROM MATERIEEL INHUREN 
 BIJ GROENE BOUWKRACHT©

U huurt elektrisch materieel: 
dus geen grote investeringen en 

duurzaam in gebruik

Onafhankelijk, emissieloos, 
voorzien in eigen energie, 
continuïteit gegarandeerd

De machines worden gedeeld 
met andere professionals en 

staan zo niet onnodig stil

Standaard voorzien van:
•  24 kW / 32pk krachtige en efficiënte 

elektromotor
• Ruime 600 liter watertank
• Elektronisch startsysteem
•  225 ̊ zwenkbare elektrisch aangedreven 

HD haspel (135 +̊90 )̊ & uitklapbare 
slanginvoergeleider 

• Hogedrukslang: 80m. 1/2” (ND13)

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
RIOOLREINIGINGSMACHINE:


