
BLX-SERIEN C-RAY™
BLX serien har vi utvecklat i samarbete med våra 
kunder och de används främst vid rengöring 
av större ledningar eller i mindre ledningar där 
föroreningarna ligger i botten. BLX-serien är 
konstruerad enligt samma princip som övriga 
spolmunstycken i BL-serien d.v.s. vattnet ”loopas” i 
ett patenterat system av separata kanaler. Samtliga 
vattenstrålar arbetar i nedre delen av ledningen.

Egenskaper BLX:
• Tillverkade i rostfritt stål SS2333
• Samma princip för loopning av vattnet som 

övriga BL spolmunstycken för en optimal 
transport- och rengöringsförmåga

• Utbytbara dysor som anpassas till flöden från 
100 – 1500 l/min

• Vattenstrålarna attackerar föroreningarna i 
botten på ledningen med överlägset resultat

• Låg tyngdpunkt för rätt position
• Svivel krävs.
• BLX Twin används för att koppla ihop två 

spolbilar och få ut dubbelt vattenflöde.
• BLX Twin används med två svivlar

The C-Ray™ Nozzle series have been developed 
in co-operation with our customers. The C-Ray™ 
series are the most effective bottom cleaners on the 
market by increasing the water speed with “looping” 
the water around a patented system of individual 
conduits. The angle of the water stream, the jet and 
the jet sizes are designed for optimum pull and 
cleaning power. The water streams are directed 
towards the bottom of the pipe for optimum debris 
moving power.  

Characteristics C-RAY:
• Quality stainless steel construction
• Looping the water around for a powerful water 

stream.
• Variable jet sizes accommodate flows from 100 – 

1500 l/min (25 – 400 US GPM).
• The water jets attack debris at its weakest point 

with superior performance and result.
• Low gravity puts the C-Ray™ in correct position.
• C-Ray™ 200 and 400 are used with one swivel.
• C-Ray Twin™ connects to jetter units and gives  

double water flow.
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BLX 200 / C-RAY 200

BLX 400 / C-RAY 400

¾″	 1″	 1¼″	

200-600	mm	(8″-24″)	 	

125	l/min	(35	US	GPM)	 	

250	bar	/	3500	PSI	 	

–	 	 	

6	x	⅛″		 	

1	x	⅛″	

345	x	150	x	155	mm	 	

14,2	kg	

Längd	med	svivel:	475	mm	/	Length	incl.	svivel:	475	mm

¾″	 1″	 1¼″	 1½″

375-1000	mm	(15″-40″)	 	

175	l/min	(45	US	GPM)	 	

250	bar	/	3500	PSI	 	

–	 	 	

8	x	⅛″		 	

1	x	⅛″	

460	x	200	x	180	mm	 	

22	kg	

Längd	med	svivel:	570	mm	/	Length	incl.	svivel:	570	mm

2-11850-C01 2-11850-C02 2-11850-C03 

2-11860-C01 2-11860-C02 2-11860-C03 2-11860-C04

Anslutning
Connection

Rördimension
Pipe	dimension	

Vattenflöde	vid	100	bar	
Water	flow	at	1450	PSI
	
Max	arbetstryck
Max.	working	pressure

För	recycler
For	recyclers

Bakre	dysor
Rear	jets

Främre	dysor
Front	jets

Längd	x	Diameter
Length	x	Diameter

Vikt	
Weight

Övrig	information
Other	information



BLX 400 RC / C-RAY 400 RC

BLX TWIN / C-RAY TWIN

¾″	 1″	 1¼″	 1½″

375-1000	mm	(15″-40″)	 	

175	l/min	(45	US	GPM)	 	

250	bar	/	3500	PSI	 	

✓	 	 	

8	x	⅛″		 	

1	x	⅛″	

460	x	200	x	180	mm	 	

22	kg	

Längd	med	svivel:	570	mm	/	Length	incl.	svivel:	570	mm

¾″	 1″	 1¼″	 1½″

375-1000	mm	(15″-40″)	 	

2x100	l/min	(2x25	US	GPM)		

250	bar	/	3500	PSI	 	

–	 	 	

8	x	⅛″		 	

1	x	⅛″	

460	x	200	x	180	mm	 	

23	kg	

Längd	med	svivel:	700	mm	/	Length	incl.	svivel:	700	mm

2-11860-RC-C01 2-11860-RC-C02 2-11860-RC-C03 2-11860-RC-C04

2-11870-C01 2-11870-C02 2-11870-C03 2-11870-C04

Anslutning
Connection

Rördimension
Pipe	dimension	

Vattenflöde	vid	100	bar	
Water	flow	at	1450	PSI
	
Max	arbetstryck
Max.	working	pressure

För	recycler
For	recyclers

Bakre	dysor
Rear	jets

Främre	dysor
Front	jets

Längd	x	Diameter
Length	x	Diameter

Vikt	
Weight

Övrig	information
Other	information


