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Vej tørring med Jetstråle, 95 m³/min ved 620°C.  
 

Et godt alternativ til tung og farlige LPG gas og 
kompressorsystemer til tørring af våde veje. 
W-JET fjerner fugt og snavs samt det af sol nedbrudt 
topoverflade, og sikrer derved godt vedhæft for ny 
markering eller andre overfladebehandlinger. 
 

W-JET drivmiddel:  
DIESEL med 1,5% TurbineOlie og 12% Benzin. 
eller: A1-JetFuel med 4,5% turbine olie 
eller nyt miljøvenlig ”W-JET Multiclean ASW” 
 
W-JET kan reducere:  
a) VENTETID på grund af dårligt vejr.  
b) HÅNDTERING af tungt og farligt gods. 
c) BRANDFARE, jet turbine er varm luft uden ilt.  
c) ARBEJDSTID i trafik. 
d) TRAFIK BEHINDRING og STRESS.  
 

W-JET M1 betjenes via et enkelt og logisk panel, den pålidelige M1 JET-turbine er indbygget i et forseglet rustfrit 
kabinet på blot 35x25x25 cm og 45 kg, men den leverer kapacitet som en 1,5 Ton tung dieselkompressor og masser 
af LPG Gas. W-JET leveres til montering på passende køretøj eller som selvkørende 2WD eller 4WD maskine, med et 
bredt udvalg af udblæsnings systemer specielt egnet til vejmarkering, revneforsegling, overflade-rensning eller 
ukrudtsbekæmpelse. 

 
 

Specifikation:                W-JET M1-380D ”Straight” 
M1 Effekt, variabel: 
Max Tryk og kW 
Brændstof forbrug: 
Kapacitet: 
Støj ved 1 m afstand: 
Dimension: 
M1. l/b/h og vægt: 
WASP 
WAS4 
WAT4 

Fra 10 to 95 m³/min                                
280N og 350kW 
Fra 10 til 35 ltr./tim 
2000 – 3000 m²/tim 
Max. 98 dB 
 
117/38/45 cm og 35 kg 
200/75/98 cm, 75 kg  
295/85/148 cm, 340 kg  
335/110/260 cm, 1160 kg 

 
Patenteret i EU og CN, ansøgt i USA - PCT/DK2011/000047 WO/2011/144210 

 

 
 

Kontakt: 
Tel.: +45 21452017 
Mail: info@w-jet.dk 
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S                                                                     

The “M1” Jet Modul 
 
Indeholder:  
1. W-JET Turbine med betjeningspanel. 
2. Brændstofventiler og pumpe. 
3. ECU Elektronisk kontrol enhed. 
4. Luft og brændstof sensorer. 
5. Adapter for luftfilter systemer. 
6. Adapter for udblæsnings dyse og skærm. 
 
W-JET "M1" modulet er designet til montering 
på egnede køretøjer eller maskiner der er i 
stand til at levere brændstof og strømforsyning 
12V/40 Amp. 
 
M1 Service: Afmonter M1 modul med 
betjeningspanel og gerne luftfilter og 
udblæsnings dyse, pak det og send det til os. 
Første inspektion bør foretages ved ca. 200 
timer eller ’en gang per år. 

 
 
 
 
 

 
W-JET "WASP" med hydraulisk drev, elektrisk hastighedskontrol og LED arbejdslys (ej vist her). 

 
Ved kort stop vip WASP bagover og undgå smeltskader på belægninger. 

En praktisk "StepOn Sulky" er velegnet i forbindelse med længde markering. 
 

W-JET "M1" kan monteres på de fleste redskabsbærere. 

 

 
      Flere forskellige udblæsningsdyser og varmeskærme                          manuelt eller hydraulisk sideskift 

 
For yderligere information, besøg www.W-JET.dk eller kontakt os på info@w-jet.dk 
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Andre eksempler på W-JET M1 installations  
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Vejledende prisliste 2018 

 
 

 

 
W-JET Systemet er udviklet af WINTERSKOV Consulting i 
samarbejde med ledende vej entreprenører, siden 2007.   

Produktion, salg og service håndteres i dag af W ApS i Nyborg. 
 

 

 
For information kontakt:           W-JET               M: (+45) 2145 2017                E: info@w-jet.dk 
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