
BL PATENT™ JAWS®

BL Patent™ är ett av våra mest sofistikerade 
spolmunstycken och har ett patenterat system med 
loopade kanaler, vilket ger maximal kraft och effektiv 
rengöring. Ledningen rengörs på färre drag och 
minskar därmed slitage på fordon och slangar. Även  
bränsle- och vattenförbrukning minskar.

Tester visar att BL Patent™ rengör avloppsledningar 
upp till 50% effektivare än konventionella 
spolmunstycken. 

BL Patent™ tillverkas i rostfritt stål och är extremt 
tålig. Loopsystemet i munstyckena skyddas av en 
slitstark SBR-kon. Flertalet olika dysstorlekar finns för 
enkel anpassning till olika vattenflöden.

The Jaws® sewer nozzle is one of our most 
sophisticated sewer nozzles, with scientifically 
designed patented water conduits and spray angles 
produce highly efficient, maximally powerful jetting 
streams. That means your crews will clean more 
pipe with fewer passes, while generating less wear 
and tear on trucks and hoses and using less fuel and 
water. 

Tests show that the Jaws® sewer nozzles are 30-
50% more efficient than conventional sewer nozzles. 

These sophisticated nozzles are extremely durable, 
made of high-quality stainless steel with tough 
Styrene Butadiene Rubber (SBR) covers that protect 
the conduits and jets. Jets can be switched to 
accommodate most water flows.
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½″

100-300 mm (4″-12″)

30 l/min (8 US GPM)

250 bar / 3500 PSI

4 x M6 

–

2

170 x 90 mm

0,5 kg

-

Lev. med släde / Supplied w/ sled(s)

¾″ 

130-800 mm (5″-32″)

100 l/min (25 US GPM)

250 bar (3500 PSI)

6 x ⅛″

-

5

280 x 130 mm

2,9 kg

-

Lev. med släde / Supplied w/ sled(s)

¾″

-

180 x 97 mm

-

1″

-

-

1¼″

-

-

2-11360-C01 2-11360-C02 

2-11660-C01 2-11660-C02 2-11660-C03 

Anslutning
Connection

Rördimension
Pipe dimension 

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

Bakre dysor
Rear jets

Främre dysor
Front jets

Antal slädar
No. of sleds

Längd x Diameter
Length x Diameter

Vikt 
Weight

För recycler
For recycler

BL PATENT™ / JAWS®


