â
Felssluiters
Hoek-felssluiters K 8 N & K 8 NL
l Om de enkele fels (hoekfels) te sluiten.
Sluit per slag 20 cm!
l Uniek scharnier-mechanische zorgt voor een ideale
krachtoverdracht over de gehele sluitlengte.
l Ideaal voor het felsen van beginverbindingen,
korte gevels en voor moeilijk bereikbare plaatsen.
l Licht van gewicht – hoge capaciteit.
l Alle delen uit niet roestende materialen.
l Op aanvraag ook in speciale breedtes verkrijgbaar.
Plaatdikte:
aluminium, koper, zink
plaatijzer, plastisol
RVS
Art. Nº.
K8N
K 8 NL

92103
92105

mm
mm
mm

sluitlengte mm
210 / slag
350 / slag

0,8
0,8
0,5
L mm
255
400

B mm kg
260-430 2,0
310-530 3,1

I
1
1

Hoek-fixeer felssluiter K 5
Om gebogen dakbanen te sluiten.
Ideaal om snel dakbanen te fixeren.
Licht van gewicht – hoge capaciteit.
Geen beschadigingen aan gelakte of
gecoate plaat.
l Alle delen uit niet roestende materialen.
l
l
l
l

Plaatdiktes:
aluminium, koper, zink
plaatijzer, plastisol
RVS
Art. Nº.
K5

92104

mm
mm
mm

0,8
0,8
0,5

sluitlengte mm
70 / slag

L mm
120

B mm
260-430

Kg I
1,0 1

B mm
160

Kg I
5,0 1

T-Kap felssluiter K 4
l Licht van gewicht – hoge capaciteit.
l Alle delen uit niet roestende materialen

Plaatdiktes:
aluminium, koper, zink
plaatijzer, plastisol
RVS
Art. Nº.
K4

92106

mm
mm
mm

sluitlengte mm
180 / slag

0,8
0,8
0,5
L mm
390

De T-Kap-felssluiter is een ideale oplossing voor daken, gevels of in de
containerbouw, wanneer geen hoek- of dubbele fels nodig is.
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â
Dakfelssluiter K9-1 incl. Koffer

Deze nieuwe dakfelssluiter combineert nieuwe en reeds
door DRÄCO gepatenteerde functies met elkaar.
Nieuw is de variabele snelheid (ideaal in combinatie met
de winterset bij zeer lage temperaturen), voor- en
terugloop gecombineert met de automatische stop
functie aan het einde van een dakbaan.
Kabelafstandsbediening, ideaal om comfortabel
dakbanen aan gevels te sluiten.

K9-1
K9-1-WAD

K9-1 met Duo-Veiligheidsschak elaar K9-1-DF

Art. Nº.
92200-1
92201-1

230 V / 1150 W
Sluiten dubbele fels
*Complete uitvoering

Kg ±
21
22

* incl. walsen voor de hoekfels en de dubbele fels, snijdwalsen,
variabel aandrukspansysteem en duo-veiligheidsschakelaar,
variabele snelheid, Voor en terugloop.

1

Variable aandruk-spansysteem K9-1-ASS

2

Sluitbeugel inklapbaar/ verstelbaar voor smalle en
conische dakbanen of bij hindernissen zoals
schoorstenen of vensterbanken

De gepatenteerde Duo-Veiligheidsschakelaar K9-1-DF, stopt de
K9-1 automatisch aan het einde van de fels of bij een hindernis
(muur)
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l

sluiten van de dubbele en de enkele hoekfels

l

plaatijzer, aluminium, zink en koper: 0,8 mm.
RVS/ Inox/ V2A tot 0,5mm

l

blanke en bewerkte platen worden zonder
aantasting van het oppervlak gefelst en gesloten.

l

voor profielhoogtes van 25 - 60 mm

l

werksnelheid variabel: 5 -13 m/min.

l

zachte overgangen bij klangen en zelfs
dwarsfelsoverlappingen door de toegepaste
schotelveertechniek (de K9 past zich aan de dikte
van de felsnaad aan)

l

variabel aandruk-spansysteem K9-1-ASS voor een
optimale felssluiting

l

gebogen/ bombeerde daken met de hoekfels of
dubbele fels kunnen probleemloos gesloten worden
tot een minimum radius van 1,2 meter

l

te plaatsen midden in een felsbaan (voorsluiten) en
ook uit de felsbaan te nemen

l

opensnijden van de dakfels (renovatie) met behulp
van de snijdwalsen K9-AR

l

de optionele kabelafstandsbediening helpt bij het
sluiten van banen aan gevels etc. Het apparaat kan
door de bediener weer terug gestuurd worden naar
het begin punt. Extra veiligheid op de bouw.

